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A LUCRĂRILOR PUBLICATE
Teza de doctorat în drept
STATUTUL FUNCŢIONARULUI PUBLIC. TRĂSĂTURI CARACTERISTICE.
SIMILITUDINI ŞI DIFERENŢIERI FAŢĂ DE STATUTUL SALARIATULUI –
susţinută în şedinţă publică la data de 14 iulie 1998, la Universitatea Bucureşti

Teza de doctorat Filozofie
VALENŢE DEONTOLOGICE ÎN VIAŢA PUBLICĂ, susţinută în şedinţa publică
din data de 20 decembrie 2005, la Facultatea de Filozofie a Universităţii din Bucureşti.

CURSURI, MONOGRAFII
1. STATUTUL FUNCŢIONARULUI PUBLIC – Ed. Nemira, Bucureşti,
1998;
2. INTRODUCERE
ÎN
DREPTUL
CONTENCIOSULUI
ADMINISTRATIV – Ed. Fundaţiei „România de Mâine”, Bucureşti,
1999;
3. TEORIA FUNCŢIEI PUBLICE COMUNITARE – Ed. Lumina Lex,
Bucureşti, 1999, în colaborare cu Constanţa Călinoiu;
4. INTRODUCERE ÎN STUDIUL DREPTULUI ADMINISTRATIV,
Manual practic pentru studiul studenţilor la drept, vol. I şi II, Ed. Era,
Bucureşti,1999;
5. LEGEA nr. 188/1999 PRIVIND STATUTUL FUNCŢIONARILOR
PUBLICI, comentată, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, ediţia I, 2000;
6. ELEMENTE DE PROTOCOL – Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2000;
7. NOŢIUNI DE DREPT ADMINISTRATIV, curs pentru uzul
studenţilor de la învăţământul de zi şi învăţământul la distanţă din cadrul
Colegiilor de Administraţie Publică, Ed. Credis, Bucureşti, în colaborare
cu asist. univ. drd. Mariana Tipişca;
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8. REGULI DE PROTECŢIE DOMENIALĂ APLICABILE UNOR
BUNURI PROPRIETATE PRIVATĂ – Editura Lumina Lex,
Bucureşti, 2001, în colaborare cu Alexandru Ciobanu;
9. DREPT ADMINISTRATIV ŞI INSTITUŢII POLITICOADMINISTRATIVE, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002;
10.LEGEA NR. 188 DIN 8 DECEMBRIE 1999 PRIVIND STATUTUL
FUNCŢIONARILOR PUBLICI COMENTATĂ, ediţia a II-a,
revăzută şi adăugită, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2002;
11.Codul administrativ al României, (în colaborare) Editura Global
Media, Bucureşti, 2002;
12.Codul de proceduri administrative, (în colaborare) Editura Global
Media;
13.Libertatea credinţelor religioase – Editura Lumina Lex, Bucureşti,
2003;
14.Administraţia publică locală în România în perspectiva integrării
europene – (în colaborare cu Cristian Iftimoaie, Teodora-Gabriela
Sandu şi Carmen Urziceanu), Editura Economică, Bucureşti, 2003;
15.Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu
modificările şi completările ulterioare, comentată şi adnotată, ediţia a
III-a, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2004;
16.Drept administrativ-Manual pentru uzul studenţilor, Editura Lumina
Lex, Bucureşti, 2004;
17.Unele considerații teoretice și implicații practice privind noua Lege
a contenciosului administrativ nr. 554/2004, în Revista Dreptul nr.
5/2005;
18.Drept administrativ-manual pentru uzul studenţilor, ediţia a II-a,
Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2006;
19.Sluţirea democraţiei, Eseuri etico-juridice, Bucureşti, 2006;
20.Legea nr. 7/2006 privind Statutul funcţionarului public
parlamentar, comentată, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2007;
21. Deontologia vieţii publice, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2007;
22.Drept administrativ, Ediţia a III-a revăzută şi adăugită; Editura
Universul Juridic, Bucureşti, 2007;
23.Statutul funcţionarului public european, Ediţia a II-a, Editura
Universul Juridic, Bucureşti, 2007, în colaborare cu Constanţa Călinoiu;
24.Constituţia României, Comentariu pe articole, Editura C.H. Beck,
Bucureşti, 2008 , în colaborare cu mai mulţi autori, coordonatorii
lucrării Ioan Muraru, Simina Elena Tănăsescu;
25.Sluţirea democraţiei, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2008;
25. Drept administrativ, Ed. a IV-a, Editura Universul Juridic, Bucureşti,
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2009.
26. STATUTUL FUNCŢIONARILOR PUBLICI (Legea nr. 188/ 1999,
cu modificările şi completările ulterioare, republicată), Editura Universul
Juridic, Bucureşti, 2009.
27. Drept administrativ, Ed. a V-a, Editura Universul Juridic, Bucureşti,
2009.
28. Dicționar de drept public – Drept constituțional și administrativ.
Editura C.H.Beck, București, 2010, în colaborare cu Teodor Narcis Godeanu și
Constantinescu Emanuel.
29. Orgii procedurale, Editura Universul Juridic, București, 2011.
30. Drept administrativ, Ed. a VI-a, Editura Universul Juridic,
Bucureşti, 2011;
31. Drept administrativ, Ed. a VII-a, Editura Universul Juridic,
Bucureşti, 2012;
32.Apel la demnitate și la normalitate, Universul Juridic, București,
2012 în colaborare cu Daniela Ciochină.
33.Drept administrativ, Ediția a VIII-a, Editura Universul Juridic,
București, 2014;
34. Curs master Drept administrativ, vol. IV, Editura Sitech, Craiova
2014 ( în colaborare cu Mihai Bădescu, Craiovan Ion, Țonea Bogdan, Velișcu
Viorel)

ARTICOLE PUBLICATE ÎN REVISTE DE SPECIALITATE
1.Funcţionarul public şi statul de drept – în lucrarea colectivă
„Studii de drept. Transformările dreptului în perioada de tranziţie”, vol. II,
Timişoara 1995,Tipografia Universităţii de Vest Timişoara, pag. 77-84;
2.Cadrul constituţional al dreptului la informaţie – Revista
„Drepturile Omului” nr. 4/1996, pag. 35-37;
3.Aspecte actuale privind regimul juridic al acordului şi
autorizaţiei de mediu – în colaborare cu Milena Tomescu, în Revista de Drept
Public, nr. 1-2/1996, pag. 70-80;
4.Centralizare, descentralizare, federalism – în Revista Analele
Universităţii Bucureşti, anul XLVI/1997, pag. 21-38;
5.Consideraţii privind clauza de neconcurenţă în dreptul românesc
şi comparat– în Revista Analele Universităţii Bucureşti, anul XLVI/1997 – în
colaborare cu Lidia Seceleanu;
6.Primarul – autoritate executivă a autonomiei locale – în Revista
„Dreptul” nr. 6/1997, pag. 7-15;
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7.Quelques considerationes concernant les principes de
l'organisations des Etats d'aujourd'hui – în Revue Roumanie des sciences
juridiques, Tome VIII (XLI), juillet-decembre 1997, pag. 169-186;
8.Aspecte ale democratizării funcţiei publice – în lucrarea colectivă
„Administraţia publică şi societatea românească la cumpăna dintre secole şi
milenii”, Ed. Constantin Brâncuşi, Târgu Jiu, 1997, pag. 36-41;
9.Consideraţii asupra proiectului de lege privind statutul
funcţionarului public, în Culegerea de lucrări prezentate la Seminarul „Statutul
funcţionarului public în România”, organizat de Asociaţia PRO DEMOCRAŢIA,
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, în cadrul programului
„PROGRAMUL PENTRU DEMOCRAŢIA PARLAMENTARĂ”, pag. 99-112;
10.Câteva aspecte legate de privatizarea funcţiei publice, în Revista
Analele Universităţii Bucureşti, nr. XLVII,1998, pag. 83-88;
11.Consideraţii în perspectiva adoptării adoptării unui statut al
funcţionarilor publici, în Revista de Drept Public nr. 1/1998, pag. 46-55
12.Propuneri de modificare privind proiectul Legii contenciosului
administrativ în viziunea catedrei de drept public a Facultăţii de Drept din
cadrul Universităţii Bucureşti şi a Secţiei de contencios administrativ a
Curţii Supreme de Justiţie, în Revista de Drept Public nr. 1/1999, pag. 70-91
(în colaborare cu Antonie Iorgovan, Dana Tofan, N. Zărnescu, T. Mrejeru,
Rozalia Lazăr);
13.Corelaţia dintre principiile administraţiei publice şi principiile
economiei de piaţă în lucrarea colectivă Rolul autorităţilor administrative în
dezvoltarea economiei de piaţă. Caietul ştiinţific al Institutului de Ştiinţe
Administrative al României, Sibiu, 1999, nr. 1, pag. 7-21;
14.Statutul funcţionarilor publici – în Revista „Raporturi de muncă”
nr. 6 (42) iunie 2000;
15.Consideraţii teoretice şi aspecte practice privind Statutul Curţii
de Conturi, în Revista Juridica nr. 3/2000, pag. 111-115, în colaborare cu
Rozalia Lazăr;
16.Izvoare ale dreptului administrativ european in Constitutia
Romaniei revizuita şi republicată, în Revista de drept comunitar nr. 3/2000,
pp. 57-68;
17.Controlul de constituţionalitate al actelor administrative, în
Revista Juridica nr. 8/2000, pag. 300-303, autori Verginia Vedinaş, Rozalia
Lazăr;
18.Stabilitatea legislativă şi stabilitatea funcţionarului public, în
Revista Raporturi de Muncă nr. 10/2000, pag. 62-64;
19.Regimul incompatibilitatilar functionarilor publici în Revista
Raporturi de munca, nr. 1/ 2001, pp. 38-42;
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20.Statutul functionarului parlamentar - Proiect de lege - articol
apărut in Revista "Raporturi de munca" nr.3-4/2001, pp. 51-54;
21.Regimul juridic al functianarilar publici din cadrul
administratiei prezidentiale în Revista "Studii de drept romanesc", nr. 1-2,
ianuarie-iulie, 2001, Editura Academiei Romane, pp. 57- 64;
22.Realitati şi perspective privind regimul functionarilor publici in
Romania, in Revista de Drept Public nr. 1/ 2002, pp. 46-60;
23.Realităţi şi perspective privind regimul juridic al funcţionarului
public în România, în Revista de Drept Public nr. 1/2002, p. 46;
24.Consideratii teoretice si practice cu privire la O.G. nr. 35/2002
pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a
consiliilor locale, in colaborare cu lordan Nicola, articolul apărut in Revista
"Curierul judiciar" nr. 12/2002, pp. 274.
25.Profesionalizarea personalului din administratie, in Revista
"Raporturi de munca” nr. 9/2002, pp. 34- 36;
26.Elemente ale Statutului juridic al functionarului public din
perspectiva acquis-ului comunitar - in Revista Raporturi de munca nr.6 (66),
iunie, 2002, pp. 52-59;
27.Tezele Codului de proceduri administrative (coautor) - publicate
in Revista "Economie si administratie locala", nr. 7-8, august 2002, pp. 14-29;
28.Rolul autoritatilor publice in combaterea oricaror forme de
discriminare - articol aparut in Revista Drepturile omului nr 2/2002 pp 8-11;
29.Valori europene in statutul functionarilor publici - în Revista
lnstitutului de Cercetari Juridice al Academiei Romane "Studii de drept
romanesc ", nr. 34/2002, pp. 319-332;
30.Consideratii privind regimul suspendarii actului administrativ
articol aparut in Revista „Curierul Judiciar” nr. 3/2003, pp.136-144;
31.Structura funcţiei publice din România.Studiu comparat cu
Franţa, în colaborare cu Simona Cristea, în Revista de Drept Public nr. 1/2003,
p. 22;
32.Libertatea religioasa in jurisprudenta Curtii Supreme de
Justitie - articol aparut in Revista "Conştiinţa şi libertate ", nr. 1/2003, p. 4/5 ;
33.Influenta dreptului comunitar asupra dreptului administrativ
romanesc - în lucrarea colectiva Dreptul romanesc si integrarea europeana.
Vol. 1, 2003, Din comunicarile prezentate la sesiunea ştiintifica a lnstitutului de
Cercetari juridice din 28 martie 2003, Editors Tempos DACOROMANIA
COTERRA Bucuresti, pp. 105-115 ;
34.Consideraţii referitoare la modificarile si completarile aduse
Statutului functionarilor publici prin Legea nr. 161/2003 -- în Revista
"Dreptul” nr. 10/2003, pp. 80-98;
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35.Deontologia functionarului public potrivit Legii nr. 7/2004
privind Codul de conduita a functionarilor publici, în Revista de Drept public
nr. 1 /2004, pp. 56-72;
36.Sinteza observaţiilor şi propunerilor formulate de diferite
autorităţi publice şi de specialişti asupra Proiectului de Lege a
contenciosului administrativ, în Revista de Drept Public nr. 3/2004, p. 89;
37.Unele consideraţii teoretice şi implicatii practice privind noua
Lege a contenciosului administrativ nr. 554/2004, în Revista Dreptul nr
5/2005, pp 9-34;
38.Valori deontologice în viata publica, în Revista de Drept public
nr.2/2005, pp. 79-90;
39.La liberte religieuse dans la jurisprudence des tribunaux
administratifs, în Revista „Conscience et liberté", Elveţia, nr. 66/2005, pp. 95105;
40.Valori deontologice în viața publică, în lucrarea colectiva
Reformele administrative si judiciare in perspectiva integrarii in Uniunea
Europeana, Editura Burg, Sibiu, 2005, pp. 335-348;
41.Principalele modificari aduse Legii nr. 215/2001 privind
administratia publica locala prin Legea nr. 286/2006, articol apărut în Revista
Dreptul nr. 10/2006, în colaborare cu Bakîrci Daniela;
42.Consideratii asupra proiectului de lege pentru modificarea si
completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, în
Revista de Drept public nr. 2/2006, pp. 67-84;
43.Regimul dreptului minorităţilor de a-şi folosi limba naţională în
relaţiile cu administraţia publică,în colaborare cu Liliana Vișan, Diana Iuliana
Pasăre, în Revista de Drept Public nr. 3/2007, p. 57;
44.Regimul dreptului minorităţilor de a-şi folosi limba naţională în
relaţiile cu administraţia publică, în Revista de Drept Public nr. 4/2007, p. 33;
45.Raportul dintre statutul general al funcţionarilor publici şi
statutele speciale aplicabile diferitelor categorii de funcţionari publici, articol
apărut în Revista Dreptul nr. 5/2007;
46.Argumentare juridică europeană în favoarea necesităţii
modificării Legii contenciosului administrativ. Succintă prezentare a Legii
nr. 262/2007, în Revista de drept public nr. 3/2007, pp. 57-79;
47.Hotărârea nr. 1360/2008 privind aprobarea Tezelor prealabile
ale proiectului Codului de procedură administrativă, în Revista de Drept
Public nr. 4/2008, p. 95;
48.Poate Curtea de Conturi a României să ceară suspendarea din
funcţie a unui primar? – în colaborare cu Oana Carolina Moldovan şi Daniela
Elena Niculescu , articol apărut în Revista „Curierul Judiciar” nr. 5/ 2009, p. 274- 276,
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Editura C.H.Beck, Bucureşti 2009;
49.Mutaţii aduse în statutul funcţionarului public prin O.U.G.
nr. 37/ 22.04.2009, articol apărut în lucrarea „Liber amicorum Nicolae Popa;
Editura Hamangiu, Bucureşti 2009, p. 249- 254;
50. Aspecte de neconstituţionalitate ale O.U.G. nr. 94/ 2009
pentru asigurarea continuităţii activităţii unor structuri din cadrul
aparatului de lucru al Guvernului, articol apărut în Revista „Curierul
Judiciar” nr. 10/ 2009, p. 580- 583, Editura C.H.Beck, Bucureşti 2009;
51.Pot funcţionarii publici să facă parte din comisiile de evaluare
pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică constituite în baza
O.U.G. nr. 34/2006, în colaborare cu Mihaela Duță, în Revista Curierul Judiciar
nr. 11/2009,p. 642;
52. Mutaţii legislative produse în materia funcţiei publice- în
colaborare cu Narcis Theodor Godeanu, articol apărut în Revista de Drept Public nr.
4/ 2009, pp. 67- 71;
53. Consideraţiuni asupra limitelor dreptului de reprezentare de
către sindicate a personalului din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice,
articol apărut în Revista de Dreptul Muncii nr. 3/ 2010, ]n colaborare cu Mihaela
Duță;
54.Stabilitatea funcționarului public și instabilitatea legislativă
în Revista Raporturi de Muncă nr. 9/2010, pp. 26-29;
55.Priorități în statutul funcționarului public în Revista Tribuna
Economică nr. 26/2010, pp. 20-22;
56.Bazele constituționale ale dreptului la o bună administrare (în
colaborare cu Sandu Capră Andru), articol publicat în lucrarea ”Dreptul la o
bună administrare”. Între dezbaterea doctrinară și consacrarea normativă,
coordonatori Emil Bălan, Cristi Iftine, Dragoș Troanța, Gabriela Varia, Marius
Văcărelu, Editura Comunicare .ro, București 2010, p. 37-46
57.Aspecte teoretice și practice privind competența de
soluționare a litigiilor rezultate din actiovitatea Curții de Conturi, în Revista
Dreptul nr.., pp..
58.Natura juridică a procedurii de contestare a actelor de
control/audit întocmite de Curtea de Conturi a României (în colaborare cu
Ioan Lazăr) în Revista ”Pandectele române”, nr. 10/2010, pp. 65-73;
59.Câteva considerații privind neconstituționalitatea Legii nr.
177/2010, adoptată, de Senat la 24 august 2010, articol apărut în Revista de
Drept Public nr. 3/2010, pp. 100-105;
60.Statutul constituțional și legal al personalului Curții de
Conturi a României, în Revista Dreptul nr. 8/2010;
61.Neconstituționalitatea serviciilor publice organizate ca
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structuri regionale, articol apărut în Revista Dreptul nr. 1/2011, pp. 191-203;
62.De completat art. apărut în caietul științific. 2008.
63.Rolul culturii juridice și al bunei credințe în statul de drept, în
colaborare cu Lidia Seceleanu, apărut în Culegerea Sesiunii Institutului de
Cercetări Juridice al Academiei Române, 13 mai 2011.
64.Poate primul-ministru să fie și ministru interimar? articol apărut
în Curierul Judiciar nr.../2011, pp..
65.Funcționarul public-instituție a dreptului administrativ, articol
publicat în Revista Pandectele române nr. 5/2011, pp. 82-95.
66.Despre natura juridică a raportului de serviciu al funcționarilor
publici, articol apărut în Revista română de drept privat nr. 5/2010, pp. 190208
67.Aspecte de neconstituționalitate a Legii nr. 278/2010 privind
aprobarea O.U.G. nr. 76/2010 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr.
34/2006 privind atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice și a
contractelor de concesiune de servicii, în colaborare cu drd. Cristian Bitea,
articol apărut în Revista Pandectele Române nr. 3/2011, pp. 67-71
68. Efecte ale legii nr. 62 din 10 mai 2011 a dialogului social asupra
instituției funcționarului public, în colaborare cu Cristina Vorniceanu,
Pandectele române, nr.6/2011, pp.73-77;
69.Revizuirea Constituției-un demers necesar? Articol publicat în
Volumul Sesiunii Științifice cu participare internațională ”Uniunea
Europeană-spațiu de libertate, securitate și justiție!, organizată de Academia de
Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” în data de 24 noiembrie 2011 vol. II Editura
Sitech, Craiova, 2012, pp. 34-3;
70.Pot fi cumulate alegerile locale cu cele parlamentare- articol
publicat în volumul Simpozionului internațional ”Sistemul juridic între
stabilitate și reformă” organizat de Facultatea de drept și științe administrative a
Universității din Craiova în zilele de 18-19 noiembrie 2011.
71.Aspecte din activitatea Curții de Conturi privind controlul
legalității activității autorităților și instituțiilor publice în domeniul
achizițiilor publice, articol publicat în volumul Conferinței Internaționale
”Aspecte inovative în legislația achizițiilor publice. Repercusiuni asupra
accesării și managementului fondurilor structurale,” Sovata, 24-27 noiembrie
2011;
72.Prefață la cartea Jurisdicții administrative în materie financiară,
autor Ioan Lazăr, Editura Universul Juridic, București, 2011, pp. 9-11;
73.Cuvânt înainte la volumul cuprinzând lucrările prezentate la
Conferința Internațională ”Aspecte inovative în legislația achizițiilor publice.
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Repercusiuni asupra accesării și managementului fondurilor structurale,”
Sovata, 24-27 noiembrie 2011, ed. Universul Juridic, București, 2011;
74. Reglementarea proprietății publice potrivit Codului Civil, articol
transmis spre publicare în Revista Română de drept privat, nr.1/2012
75. Proprietatea publică potrivit noului Cod Civil- articol transmis
spre publicare la Târgu Mureș;
76. Reglementarea proprietății publice potrivit Codului Civil, articol
publicat în Revista de drept public, nr.4/2011, pp.6-16;
77.Regimul juridic al competenței materiale a instanțelor
judecătorești în soluționarea litigiilor rezultate din activitatea Curții de
Conturi a României, articol publicat în Revista ”Dreptul”, nr.5/2012, pp. 64-87;
78. Controverse privind natura juridică a contractului de achiziție
publică, în colaborare cu conf. univ. dr.Teodor Narcis Godeanu, articol publicat
în volumul Conferinței Internaționale ”Aspecte inovative în legislația achizițiilor
publice. Repercusiuni asupra accesării și managementului fondurilor
structurale,” Sovata, 24-27 noiembrie 2011, pp...;
79. Considerații critice privind reglementarea proprietății publice în
Noul Cod civil, articol transmis spre publicare în volumul Sesiunii de
comunicări științifice organizată la data de 25 ianuarie 2012 de Facultatea de
Drept din cadrul Universității ”Spiru Haret”.
80. Neconstituționalitatea actelor juridice numite decizii emise de
Președintele României, articol la Revista ”Pandectele Române” nr 1/2012, pp.
15-22;
81. Unele aspecte referitoare la dreptul de proprietate publică
reglementat de noul Cod civil, în colaborare cu DANIELA CIOCHINĂ, articol
publicat în Caietul științific al ISAM din Chișinău, Republica Moldova, pp...;
82. Codificarea dreptului administrativ: reflecții, proiecții, stadiu și
perspective, articol apărut în Pandectele Române nr. 11/2011, pp. 25-31;
83. Controverse privind reglementarea proprietății publice potrivit
Noului Cod civil, articol transmis spre publicare în volumul Sesiunii de
comunicări științifice organizată la data de 17 februarie 2012 de Facultatea de
Drept din cadrul Universității București; publicat în Analele Universității
București nr.1/2013
84. Unele aspecte referitoare la dreptul de proprietate publică
reglementat de noul Cod civil, în colaborare cu DANIELA CIOCHINĂ, articol
pubicat în volumul Sesiunii Științifice cu participare internațională ”Uniunea
Europeană-spațiu de libertate, securitate și justiție!, organizată de Academia de
Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” în data de 24 noiembrie 2011;
85. Cuvânt înainte la cartea lui Oliviu Puie ”Serviciile de utilitate
publică” ed Universul Jurdici, București, 2011, pp. 7-10;
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86. Dreptul minorităților naționale de a-și folosi limba natală în
administrație, articol publicat în suplimentul ”Revistei de drept public”,
cuprinzând comunicările susținute în cadrul conferinței internaționale
”Interculturalitate și strategii compeționale”organizată de Universitatea
Creștină ”Dmitrie Cantemir” în zilele de 25-27 mai 2012 (în colaborare cu
Daniela Ciochină), Editura Universul Juridic, București, 2013;
87. Stabilitatea legislativă- condiție sine qua non a statului de drept,
articol apărut în Revista Studii și Cercetări Juridice a Institutului de Cercetări
Juridice al Academiei Române nr.2/2012, pp.129-133;
88. Neconstituționalitatea proiectului de lege privind amnistia
fiscală, articol publicat în Revista de drept public nr. 1-2/2012, pp. 110-115;
89. Controverse doctrinare privind statutul juridic al funcționarului
public, articol publicat în Revista de drept al muncii nr.6/2012, pp. 25-32;
90. Cadrul constituțional al politicii externe românești și rolul ei în
dezvoltarea relațiilor internaționale, articol publicat în Revista ”Pandectele
române” nr. 9/2012, pp. 54-63 (în colaborare cu Florin Vodiță);
91. Public property under the new Cod civil, articol publicat în
varianta electronică, în limba engleză, a revistei Dreptul, nr. 3/2012;
92. Considerații privind recodificarea dreptului privat în România,în
claborare cu Daniela Ciochină), în volumul coferinței internaționale
”Recodificarea dreptului privat în Europa Centrală și de Est între nevoia de
reformă și tradiție”, organizată de Centrul de cercetare de la Viena
”Dezvoltare pentru dreptul european și reforma dreptului privat” a
Universității din Viena și Universitatea de Vest”Vasile Goldiș” din Arad în
zilele de 13-15 sept 2012;
93. Cât de drept este cu funcționarii publici statul de drept, editorial
publicat în Revista de drept public nr. 3/2012, pp. 12-16;
94. Formarea și cariera funcționarilor publici din România și Republica
Moldova - La formation et la carrière des fonctionnaires publics de la
Roumanie et de la République de Moldavie, în colaborare cu conf. univ.dr.
Maria ORLOV și drd. Vlad CANŢÎR din republica Moldova, în curs de
apariție Revue de droit social europeen în Revista de drept al muncii nr.
1/2013, pp. 49-61;
95. Contribuția Scolii de la Cluj la Dezvoltarea doctrinei de drept public
din România, articol în curs de apariție în Revista Academiei Române. Nr.
1/2013;
96. Impactul politicului asupra autorităților centrale de specialitate
autonome. Privire specială asupra Curții de Conturi, Revista ”Pandectele
Române” nr. 2/2012;
97. Aspects of the privatization of public services-articol apărut în revista
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”Juridicat tribune”, (Tribuna juridică,) vol. II, Issue 2, decembre 2012, revistă
indexată în baza de date recunoscută prin Ordinul MECTS nr. 4691/2011;
98. The right of ethnic minorities to use their mother tongue, în volumul
”Interculturalism and Competitive Strategies ”supliment al Revistei de drept
public, în colaborare cu Daniela Ciochină, pp. 22-29;
99. The Roumanian constitutional frame of roumanian foreign policy
and its role in the development of intercultural relations, în volumul
”Interculturalism and Competitive Strategies ”supliment al Revistei de drept
public, în colaborare cu Florin Vodiță, pp. 42-5o;
100.Prioritați ale revizuirii Constituției din perspectiva administrației
publice, articol apărut în Revista de drept public nr. 1/2013, pp.64-68, în
colaborare cu Daniela Ciochină;
101.Cuvânt înainte la cartea Autorizarea administrativa . Teorie.
Practica.Jurisprudență, Autor Flavia Ghencea, ed Universul Juridic, București,
2012, pp....
102.Recenzie
la cartea Autorizarea administrativa . Teorie.
Practica.Jurisprudență, Autor Flavia Ghencea, ed Universul Juridic, București,
2012, în Revista de Drept public nr. 2/2013, pp.109-113;
103. Reflecții privind statutului secretarului general din cadrul
autoritatilor centrale autonome. Privire specială asupra secretarului general
al Curții de Conturi, în Revista de drept al muncii, nr.8/2 din 2013, pp. 45-53.
în colaborare cu Duță Mihaela și Gentimir Cătălin;
104. Considerații de lege lata și de lege ferenda privind cadrul
constituțional de reglementare a Curții de Conturi a României, în Revista
Pandectele Române, nr.. din...pp.., în colaborare cu Duță Mihaela și Gentimir
Cătălin;
105. The role of public services in the era of globalization, articol publicat
în volumul ”Internal auditing &Risk management”, anul VIII, nr. 2(30), june
2013, Universitatea Atheneum & Centrul de Excelență în managementul
financiar și audit intern, București, 2013, pp. 363-369;
106. Considerații privind reglementările referitoare la sprijinul acordat
producătorilor agricoli de către statul român. Aspecte practice din activitatea
Curții de Conturi a României. În colaborare cu jr. Mihaela Duță, transmis spre
publicare la Revista de Drept financiar si bancar...
107. Calitatea personalului din sectorul public- calitatea serviciilordezvoltare durabilă. Relații și corelații. Articol transmis spre publicare la
Analele Universității București
108 Nereguli în activitatea autorităților publice referitoare la materia
achizițiilor publice rezultate din activitatea Curții de Conturi a României,
articol publicat în volumul Conferinței internaționale cu tema ”Noi reglementări
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privind procurarea, impactul și absorbția fondurilor structurale în contextul
reorganizării administrative”, Editura Universul Juridic, București, 2013, pp 1924;
109.Este discriminatorie impunerea condiții de domiciliu pentru
ocuparea unui post în sistemul public și sistemul privat? Privire specială
asupra practicii Curții de conturi a României, în colaborare cu Mihaela Duță,
Gentimir Vasile Cătălin, transmis spre publicare la Revista de drept Public nr.
4/2013; pp.68-72;
110.Câteva considerații referitoare la calitatea procesuală pasivă a
autorităților și instituțiilor publice în litigiile izvorâte din aplicarea Legii nr
544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, în Revista
Dreptul nr.11/2003, pp. 54-61;
111.La formation et la carriere des fonctionnaires publics de la
Roumanie et de la Republique de Moldavie în colaborare cu Maria Orlov, Vlad
Canțâr în Revue europeenne du droit social, volume XVIII, Issue 1, year 2013, pp.
140-153;
112.Recenzie la lucrarea ”De l’ Etat national a l’ Union Europeenne. Les
ecrits d’une jurist roumaine et europeenne. Genoveva Vrabie, în Revista de
Drept Public nr 3 / 2013, pp. 116-118;
113. Rolul administrației publice locale în garantarea libertății
economice, articol transmis spre publicare la ”Juridical tribune”, (Tribuna
juridică,) a Academiei de Studii Economice, revistă indexată în baza de date
recunoscută prin Ordinul MECTS nr. 4691/2011;
114. O abordare critică asupra OUG nr 77/2013 privind stabilirea uor
măsuri privind asigurarea funcționalității administrației publice locale, a
numărului de psoturi și reducerea cheltuielilor la instituțiile și autoritățile
publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a
ministerelor”, articol transmis spre publicare în volumul omagial dedicat prof
univ dr Momcilo Luburici.
115. Rolul autorităților autonome locale în dezvoltarea economiei de
piață, articol publicat în vol 2 issue din Revista ”Perspectives of Business Law
Journal” indexată în Hein Online, ProQuest, Baza de date internaționale
recunoscută conform anexei nr.24 pct.1 din Ordinul Ministrului Educației,
Cercetării, Tineretului și Sportului nr.6560/2012 precum și în RePec,
Ulrichswelhe, Index Copernicus, Vlex Juridica.
116. Respecter le droit’ a l’ identite’ des minorities nationals en
Roumanie dans la formation professionnelle, în colaborare cu Teodor Narcis
Godeanu , în Revue de Droit Social Europeen nr 2/2013;
117. Contribuția profesorului Antonie Iorgovan la dezvoltarea doctrinei
de drept public din România, în colaborare cu Daniela Ciochină, în Revista de
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drept public nr 1/2014, pp ;
118. Regimul juridic al proprietății publice în perspectiva instanțelor
judecătorești, în colaborare cu Daniela Ciochină, în volumul Conferinței
”Administratia publică în Europa celor 28. Dimensiune juridică și
manageriala,” organizată de Universitatea de Petrol și Gaze de la Ploiești în data
de 2 aprilie 2014, Editura Universitară, Bucureștio, 2014, pp. 9-17.
119. Recenzie la lucrarea ”Drept administrativ, teoria funcției publice”
autor Cristian Clipa, Editura Universul Juridic, București, 2013, în Revista de drept
public nr. 1/2014, pp..
120.Unele aspecte teoretice și practice privind controlul exercitat
asupra administrației publice locale, în colaborare cu Luciana Tomescu
(Bezeriță), în lucrarea Tendințe actuale în dreptul public. Abordare juridică și
filozofică, Editura Universitară, București, 2014;
121.Reflectarea dreptului la o bună administrare în legislația din
România, articol publicat în volumul Perpetua misiune a administrației publice
de a fi în slujba cetățeanului, Caietul Științific nr 6 al Institutului de Științe
Administrative al Moldovei, Chișinău, 2014, pp. 29-32;
COMUNICARI PREZENTATE LA DIFERITE MANIFESTAR1
STIINTIIFICE DIN TARĂ
121.Reflectarea dreptului la o bună administrare în legislația din
România, în voumul Perpetua misiune a administrației publice de a fi în
serviciul societății, Caietul științific nr. 6 al Institutului de Științe Administrative
din Republica Moldova, Chișinău, 2014, pp. 29-32;
1. Aspecte ale democratizarii functiei publice - comunicare susţinută la
simpozionul "Constituţionalitate şi legalitate în administraţia publică
locala", Sibiu, 1994.
2. Bazele constitutionale ale functiei publice - comunicare sustinuta la
Congresul de la Sibiu, din luna octombrie 1994, cu tema "Administratia
publica la cumpana dintre secole si milenii";
3. Funcţionarul public şi statul de drept -- comunicare susţinută la
Congresul "Dreptul in perioada de tranziţe" de la Timişoara, aprilie 1995;
4. Aspecte ale raspunderii functionarului public - comunicare prezentata
la Congresul jubiliar al LS.A.R. 1925-1995, 27-28 octombrie 1995 cu
tema "Administratia publica si societatea romaneasca la cumpana dintre
secole si milenii ".
5. Raspunderea disciplinara a functionarului public, comunicare
prezentata la Sesiunea $tiintifica Nationala a Facultatilor de Drept, mai
1997, Timisoara;
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6. Tendinte actuate in regimul functiei publice. Propuneri de modificare
a proiectului de lege privind statutul functionarilor publici -comunicare prezentata la Congresul de la Iasi din mai 1998. Continutul
acestei comunicari a fost insusit de Institutul de Stiinte Administrative al
Romaniei. de forul stiintific la care a fost prezentata si inaintata celor
doua Camere ale Parlamentului printr-o adresa oficiala a conducerii
Institutului de Stiinte Administrative;
7. Aspecte ale regimului juridic al acordului si autorizatiei de mediu,
comunicare prezentata la Congresul de la Sibiu din 1996, avand ca
tematica administratia publica si protectia mediului inconjurator;
8. Alegeri locale partiale - examen de practica electorala - comunicare
sustinuta in Simpozionul "Dimensiunile autonomiei locale", Sibiu, 1998
(in colaborare cu asist.univ. Mariana Tipisca);
9. Unele consideratii privind Legea nr. 213/1998 privind proprietatea
publica si regimul juridic al acesteia, comunicare sustinuta la
Simpozionul "Dimensiunile autonomiei locale", Sibiu, 1998;
10. Observatii asupra proiectului Legii privind Statutul functionarului
public, prezentata la Seminarul "Statutul functionaruIui public in
Romania", organizat in cadrul "Programului pentru democratie
parlamentara" din 18 martie 1999, Bucuresti, Palatul Parlamentului;
11. Corelatia dintre principiile administratiei publice si principiile
economiei de piata - comunicare sustinuta la Sesiunea stiintifica a
Institutului de Stiinte Administrative al Romaniei, "Rolul autoritatilor
administrative in dezvoltarea economiei de piata", Sibiu, 1999;
12. Cateva consideratii pe marginea Legii nr. 137/1995 privind protectia
mediului - in colaborare cu Milena Tomescu, comunicare prezentata la
seminarul "Ecologia si Administratia publica", Sibiu, 1999, organizat de
Institutul de Stiinte Administrative al Romaniei.;
13. Reflectii asupra Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor
publici - prezentata la Colocviul anual al Facultatii de Drept Oradea cu
tema "Statutul functionarului public", 14-16 aprilie 2000, Oradea;
14. Consideratii privind regimul juridic al functionarului comunitar,
comunicare prezentata in Sesiunea de comunicari stiintifice a Universitatii
Babel - Bolyai, Cluj, 2000,
15. Realitati si perspective in regimul juridic al functionarului public in
Romania - Comunicare sustinuta la sesiunea Stiintifica anuala a
Institutului de Stiinte Administrative al Romaniei, decembrie 2002.
16. Valori europene in statutul functionarilor publici - comunicare sustinuta
la Sesiunea de comunicari stiintifice a lnsitutului de Cercetari Juridice al
Academiei Romane, martie 2002, tema sesiunii fiind "Dreptul romanesc si
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integrarea europeana ".
17. Rolul autoritatilor publice in combaterea oricaror forme de
discriminare - comunicare sustinuta la Sesiunea Academiei de vara de la
Cheia, organizata de Institutul Roman pentru Drepturile Omului.
18. Influente ale dreptului comunitar asupra dreptului administrativ
romanesc - comunicare sustinuta la Sesiunea de comunicari stiintifice a
lnsitutului de Cercetari Juridice al Academiei Romaniei, 28 mar-tie 2003,
tema sesiunii fiind "Dreptul romanesc si integrarea europeana ".
19. Mutatii legislative in statutul juridic al functionarilor publici Comunicare sustinuta la Sesiunea anuala de comunicari stiintifice a
Institutului de Stiinte Administrative al Romaniei, Sibiu, mai 2003,
20. Pluralismul religios-conditie esentiala a statului de drept - Comunicare
sustinuta la simpozionul international "Libertatea religioasa si relatiile interreligioase in perspectiva integxarii europene", 17-19 noiembrie 2003,
organizat de Asociatia Nationala "Constiinta si libertate" si Institutul Roman
pentru Drepturile Omului.
21. Aspecte actuate privind codificarea in administratia publica,
comunicare sustinuta la Conferinta lnternationala „Cadif icarea
administratiei publice in procesul integrarii in Uniunea Europeana ",
organizata de Centrul.Regional de Formare Continua pentru Administratia
Publica Locala din Sibiu si Academia Functionarilor Publici din Germania in
zilele de 22-23 oct. 2005;
22. Valori deontologice in viata publica, cumunicare sustinuta la Sesiunea
stiintifica anuala a Institutului de stiinte Administrative al Romaniei,
Reformele administrative si judieiare in perspectiva integrarii in Uniunea
Europeana, mai 2005;
23. Consideratii asupra proiectului de lege pentru modificarea si
completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilorr publici,
comunicare sustinuta de Sesiunea de comunicari stiintifice a Institutului
de Stiinte Administrative Paul Negulescu, Sibiu, 20-22 mai 2006
24. Principalele modificari aduse Legii nr. 215/2001 privind administratia
publica locala prin Legea nr. 286/2006, comunicare sustinuta de Sesiunea
de comunicări ştiintifice a lnstitutului de Stiinte Administrative Paul
Negulescu, Sibiu, 20-22 mai 2006, în colaborare cu Daniela Bakirci.
25. Regimul juridic al dreptului de asocierea a unităţilor administrativ
teritoriale potrivit Legii nr. 215/2001 modificată prin Legea nr.
286/2006, comunicare susţinută la sesiunea ştiinţifică a Institutului de
Ştiinţe Administrative „Paul Negulescu”, Sibiu, mai 2007;
26. Se poate organiza un referendum pentru proclamarea autonomiei teritoriale?
Comunicare susţinută la Sesiunea ştiinţifică a Institutului de Ştiinţe
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Administrative „Paul Negulescu”, Sibiu, octombrie 2008;
27. Mutaţii legislative produse în materia funcţiei publice- în colaborare cu
lect.univ.dr. Narcis Theodor Godeanu, comunicare susţinută la sesiunea
ştiinţifică a Institutului de Ştiinţe Administrative „Paul Negulescu”, Sibiu,
octombrie 2009;
28. Priorități pentru o viitoare revizuire constituțională – în colaborare cu
lect. Univ.dr. Teodor Narcis Godeanu, comunicare susținută la sesiunea
științifică a Institutului de Ştiinţe Administrative „Paul Negulescu” cu
tema ”Administrația publică și mediul politic. Perspectivele unei bune
guvernări”, Sibiu, 28-29 mai 2010;
29. Stabilitatea funcționarului public și dreptul la o bună administrare –
în colaborare cu Oana Carolina Moldovan, susținută la Sesiunea de
Comunicări ”Dreptul la o bună administrare și impactul său asupra
procedurilor administrației publice”, Centrul Internațional de Conferințe
SNSPA, București, 2010;
30. Rolul culturii juridice și al bunei credințe în statul de drept, în
colaborare cu Lidia Seceleanu, comunicare susținută la Sesiunea anuală de
comunicări științifice a Institutului de Cercetări Juridice al Academiei
Române, 13 mai 2011;
31. Statutul administrativ al funcționarului public, comunicare susținută
la Sesiunea științifică anuală a Institutului de Științe Administrative Paul
Negulescu, din 27-28 mai 2011;
32. Implicațiile Legii nr. 62/10 mai 2011 a dialogului social asupra
instituției
funcționarului public, în colaborare cu Cristina
Vorniceanu, comunicare susținută la Sesiunea științifică anuală a
Institutului de Științe Administrative Paul Negulescu, din 27-28 mai
2011; Considerații critice privind reglementarea proprietății publice
în Noul Cod civil, comunicare susținută la Sesiunea de comunicări
științifice ”Continuitate și noutate în drept” organizată la data de 25
ianuarie 2012 de Facultatea de Drept din cadrul Universității Spiru
Haret.
33.Codificarea dreptului administrativ: reflecții, proiecții, stadiu și
perspective, comunicare științifică susținută la Sesiunea Institutului de
Științe Administrative al Republicii Moldova, Chișinău, octombrie,
2011.
34.Revizuirea Constituției-un demers necesar? Comunicare susținută la
Sesiunea Științifică cu participare internațională ”Uniunea Europeanăspațiu de libertate, securitate și justiție!, organizată de Academia de
Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” în data de 24 noiembrie 2011.
35.Pot fi cumulate alegerile locale cu cele parlamentare- comunicare
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susținută la Simpozionul internațional ”Sistemul juridic între stabilitate
și reformă” organizat de Facultatea de drept și științe administrative a
Universității din Craiova în zilele de 18-19 noiembrie 2011.
36.Aspecte din activitatea Curții de Conturi privind controlul
legalității activității autorităților și instituțiilor publice în domeniul
achizițiilor publice, comunicare susținută la Conferința Internațională
”Aspecte inovative în legislația achizițiilor publice. Repercusiuni asupra
accesării și managementului fondurilor structurale,” Sovata, 24-27
noiembrie 2011;
37. Noutăți legislative în reglementarea administrației publice locale.
Reflecții, proiecții, consecințe, comunicare susținută la Conferința
internațională ”Nevoia reformei în drept și administrație publică”,
Organizată de Universitatea ”Petru Maior ” din Târgu Mureș, în zilele
de 16-19 noiembrie 2011;
38.Controverse privind natura juridică a contractului de achiziție
publică, în colaborare cu conf. univ. dr.Teodor Narcis Godeanu,
comunicare susținută la Conferința Internaționala ”Aspecte inovative în
legislația achizițiilor publice. Repercusiuni asupra accesării și
managementului fondurilor structurale,” Sovata, 24-27 noiembrie 2011;
39.Considerații critice privind reglementarea proprietății publice în
Noul Cod civil, comunicare susținută la Sesiunea de comunicări
științifice ”Continuitate și noutate în drept” organizată la data de 25
ianuarie 2012 de Facultatea de Drept din cadrul Universității Spiru
Haret.
40. Unele aspecte referitoare la dreptul de proprietate publică
reglementat de noul Cod civil, în colaborare cu DANIELA
CIOCHINĂ, comunicare susținută la Sesiunea Științifică cu
participare internațională ”Uniunea Europeană-spațiu de libertate,
securitate și justiție!, organizată de Academia de Poliție ”Alexandru
Ioan Cuza” în data de 24 noiembrie 2011;
41. Controverse privind reglementarea proprietății publice potrivit
Noului Cod civil, comunicare susținută la Sesiunea de comunicări
științifice organizată la data de 17 februarie 2012 de Facultatea de Drept
din cadrul Universității București;
42.Constituționalitate, legalitate și moralitate în funcționarea
autorităților publice din Romînia, comunicare susținută la Sesiunea
știinșifică ”Administrația și economia la începutul secolului
XXI,”organizată de Institutul de Științe administrative în zilele de 11-12
mai 2012;
43. Considerații privind dreptul minorităților naționale de a-și folosi
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limba natală în administrație, (Consideration Regarding Public
Adminsitration and Certain Nationa Minority Right) comunicare
susținută la Conferința internațională ”Interculturalitate și strategii
competitionale) organizată de Universitatea Cristină ”Dimitrie
Cantemir” din București, 24-26 mai 2012;
44.Considerații privind recodificarea dreptului privat în România, în
colaborare cu Daniela Ciochină), lucrare susținută la Coferința
internațională ”Recodificarea dreptului privat în Europa Centrală și
de Est între nevoia de reformă și tradiție”, organizată de Centrul de
Cercetare de la Viena ”Dezvoltare pentru dreptul european și
reforma dreptului privat” a Universității din Viena” și
Universitatea de Vest”Vasile Goldiș” din Arad în zilele de 13-15
sept 2012;
45. Raporturile autorităților centrale de specialitate autonome cu
politicul. Privire specială asupra Curții de conturi. Comunicare
susținută la Conferința ”Administrația și puterea politică. Tendințe și
evoluții în spațiul public european”, organizată de SNSPA în data de 26
oct. 2012;
46. Reflectarea dreptului la o bună administrare în legislația din
România, comunicare susținută la Sesiunea anuală a Institutului de Științe
Administrative al Republicii Moldova, octombrie 2012, Chișinău, cu tema
”Perpetua misiune a administrației publice de a fi în serviciul societății”;
47. Privatizarea serviciilor publice-comunicare susținută la Sesiunea de
comunicări științifiece organizată de Academia de Științe economice,
”Perspectives of Business Law in the Third Millenium”, noiembrie 2012.
48.”Spațiul public. Gestionare și comunicare”- prezentare de carte a
academicianului Vasile Stănescu, Aula Academiei Române, aprilie 2012 (?);
49. Principii constituționale și legale privind funcționarea și organizarea
justiției, comunicare susținută la Conferința națională ”Sacralitatea justiției”
organizată de Uniunea juriștilor din România și Centrul de excelență academică în
ziua de 27 noiembrie 2012;
50. Formarea
și cariera funcționarilor publici din România și
Republica Moldova - La formation et la carrière des fonctionnaires publics de
la Roumanie et de la République de Moldavie, în colaborare cu conf. univ.dr.
Maria ORLOV și drd. Vlad CANŢÎR din Republica Moldova, comunicare
susținută în cadrul Universității din Saint-Omer;
51. Contribuția Scolii de la Cluj la Dezvoltarea doctrinei de drept
public din România, comunicare susținută la Sesiunea Omagială organizată de
Academia Română, Filiala Cluj, în data de 18-19 octombrie 2012;
52. Principii constituționale și legale privind funcționarea și
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organizarea justiției, comunicare susținută a Conferința Națională ”Sacralitatea
Justiției” organizată de Centrul de Excelență Academică și Uniunea Juriștilor din
România în ziua de 27 noiembrie 2012;
53. Stabilitatea legislativă-condiție sine-qua-non a statului de drept,
comunicare susținută la Simpozionul ”Stabilitatea legislativă și predictibilitatea
sistemului juridic” organizat de Uniunea Juriștilor din România, București, 28
iunie, 2012;
54. Prioritati ale revizuirii Constitiuție comunicare susținută la cea de-a
XIX-a sesiune sitiințidică a Institutului de Științe Administrative “Paul Negulescu”
din 17-18 mai 2013.
55. Revizuirea Constituției-deziderat politic sau necesitate? comunicare
susținuta la sesiunea științifică internațională „Uniunea Europeană- spațiu de
libertate, securitate și justiție”, organizată de de Academia de Poliție Alexandru
Ioan Cuza din București în data de 23 mai 2013;
56.Influențe și interferențe ale calității personalului din sectorul public
asupra dezvoltării durabile, comunicare susținută la Sesiunea de comunicări
științifice ”Eco-Economia și dezvoltarea durabilă” Organizată de Academia
Oamenilor de Știință, Filiala Brașov, în zilele de 20-21 septembrie 2013;
57. Rolul Curtii de Conturi în consolidarea statului de drept. Privire
specială asupra controlului referitor la restitiuirea proprietăților preluate
abuziv de către autoritățile statului român, comunicare susținută în cadrul
Conferintei Internationale ” Jurisdicția constituțională dupa 20 de ani de la
căderea cortinei comuniste”, organizată de Curtea Constituțională a României, în
zilele de 2-3 oct 2013;
58. Respecter le droit a l’identite des minorites nationales en Roumanie,
Comunicare susținută la Colloque Licence Gestion des Ressources Humaines I U T
Saint Omer, France, 29-30 noiembrie 2013;
59.Prioritați ale administrației publice din România din perspectiva
revizuirii Constituției, comunicare susținută la Conferința internațională
”Administrația publică, ...organizată de Facultatea de Administrație publică din
cadrul Universității București în ziua de 31 octombrie 2013;
60. Perfecționarea personalului din administrația publică-drept și
îndatorire pentru personal și administrație, comunicare susținută la Conferința
internațională ”Educație și creativitate pentru o societate bazată pe
cunoaștere”, organizată de Universitatea Titu Maiorescu în zilele de 21-23
noiembrie 2013;
61. Nereguli în activitatea autorităților publice referitoare la materia
achizițiilor publice rezultate din activitatea Curții de Conturi a României,
Comunicare susținută la Conferința Internațională cu tema ”Noi reglementări
privind procurarea, impactul și absorbția fondurilor structurale în contextul
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reorganizării administrative”, Sovata, 4-7 aprilie 2013;
62. Rolul administrației publice locale în garantarea libertății
economice, comunicare susținută la Conferința internațională ”Perspective ale
dreptului afacerilor în mileniul al III-lea,” organizată de academia de Studii
Economice în zilele de 15-16 noiembrie 2013
63.Regimul juridic al proprietății publice în perspectiva instanțelor
judecătorești, în colaborare cu Daniela Ciochină, în cadrul Conferinței
”Administratia publică în Europa celor 28. Dimensiune juridică și
manageriala,” organizată de Universitatea de Petrol și Gaze de la Ploiești în data
de 2 aprilie 2014.
64. Aspecte din activitatea Curții de Conturi a României referitoare la
problema achizițiilor publice, comunicare susțintuă la Conferința”Achizițiile
publice. Legalitate și eficiență în utilizarea fondurilor publice. Programe de
finanțare în perioada 2014-2020” organizată de Instituția Prefectului județului
Mureș și S C Media Marketind , la Sovata, județul Mureș, în zilele de 28-30 aprilie
2014.
65. Contribuția profesorului Antonie Iorgovan la dezvoltarea doctrinei
de drept public din România, comunicare susținută la sesiunea Institutului de
Științe Adminsitrative ”Paul Negulescu”, Sibiu, 22-23 mai 2014 (în colaborare cu
Daniela Ciochină).
66. Semnificația Convenției Europene a Drepturilor Omului în evoluția
dreptului românesc, comunicare susținută la Conferința organizată cu ocazia
aniversării a 20 de ani de la ratificarea de catre România a Convenției Europene a
Drepturilor Omului, de Asociația Procurorilor din România, Comisia Juridică, de
numiri, disciplină și imunități și Comisia de muncă și protecție socială din cadrul
Camerei Deputaților și Fundația Română Democrație prin Drept, în ziua de 29 mai
2014 la Palatul Parlamentului, sala Mihai Viteazu.
67. Unele aspecte privind bicameralismul în România, comunicare
susținută la Conferința ”Bicameralismul parlamentar în România. Tradiție și
perspective” organizată de Senatul României în colaborare cu Academia Română,
în data de 12 iunie 2014.

