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Ramona Delia POPESCU 

PUBLICAȚII 

 

a) TEZA DE DOCTORAT 

Răspunderea Parlamentului în dreptul constituțional, susținere publică 1 iulie 

2011, acordat titlul științific de doctor în Drept prin Ordinul Ministrului 

Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 6468 din 7 decembrie 2011 

 

b) CĂRȚI ȘI CAPITOLE ÎN CĂRȚI 

- Răspunderea Parlamentului în dreptul constituțional, Editura C.H.Beck, 

București, 2011, ISBN 978-973-115-940-9 

 

- Consecințe jurisprudențiale naționale ale principiului echilibrului bugetar 

asupra drepturilor fundamentale, coord. E. S. Tănăsescu, E. Oliva, 

Echilibrul bugetar. Impact normativ și instituțional. Efecte asupra 

protecției drepturilor fundamentale, Editura Hamangiu, București, 

2015, p. 119-149, ISBN 978-606-27-0481-0 

- Legislația română cu privire la lobby, coord. E.S. Tănăsescu, Lobby în 

România vs. Lobby în UE, Editura Institutul European, București, 2015, 

p.67-98, ISBN online: 978-606-8202-46-4  

- The evolution of the role of public notary at European and national level in 

vol. Judicial reforms and their implications in Central and Eastern 

Europe, Institutul European din România, Iaşi, 2013, 229-244, ISBN 978-

606-24-0044-6 

- Le rôle de l’autorité judiciaire dans l’assurance de la suprématie de la 

Constitution, vol. La Cour Constitutionnelle – garant de la suprématie 

de la Constitution, Editura Institutul European, Iași, 2014, p. 57-72, 

(ISBN 978-606-24-0070-5) 

- Condiţiile de admisibilitate a excepţiei de neconstituţionalitate,vol. 

Instituţii juridice contemporane în contextul integrării României în 

Uniunea Europeană, (http://ijc.rau.ro/documents/2012-IJC-ed6.pdf), 

Universitatea Româno-Americană, Facultatea de Drept, simpozion cu 

participare internațională, ediţia a VI-a, București, 2012, p. 208-220 (ISSN 

2065-5495) 

http://ijc.rau.ro/documents/2012-IJC-ed6.pdf
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- Parlamentul European – veritabil organ reprezentativ?, vol. Instituţii 

juridice contemporane în contextul integrării României în Uniunea 

Europeană, (http://www.rau.ro/websites/ijc/documents/2009-ijc-

publicatie.pdf), Universitatea Româno-Americană, Facultatea de Drept, 

simpozion cu participare internațională, ediţia a III-a, București, 2009, 

p.138-161 (ISSN 2065-5495) 

- Cererea de sesizare pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare şi 

efectele hotărârii pronunţate, vol. Instituţii juridice contemporane în 

contextul integrării României în Uniunea Europeană, 

(http://www.rau.ro/websites/ijc/documents/2008-oct-ijc-publicatie.pdf), 

Universitatea Româno-Americană, Facultatea de Drept, simpozion cu 

participare internațională, ediţia a II-a, București, 2008, p. 244-265 (ISBN 

978-973-129-345-5) 

 

c) ARTICOLE ȘI STUDII 

 

2015 

Chronique anuelle de jurisprudence de la Cour Constitutionnele, Annuaire 

International de Justice Constitutionnelle, Economica, Presses 

Universitaires d’Aix-Marseille (coautor), p. 877-888 

Raportul dintre dreptul internațional și dreptul intern – consacrare legislative 
versus practică instituțională în procesul de elaborare a actelor normative, 
Culegerea comunicărilor participanților, vol. III, ISBN 978-9975-53-566-3, 
Chișinău, 2015, p. 30-49 

2014 

„The role of the state in economy from totalitarian regime to financial crisis”, 

lucrare prezentată la Congresul mondial de drept constituțional, Workshop 

12 - Constitution and financial crisis,  

https://www.jus.uio.no/english/research/news-and-

events/events/conferences/2014/wccl-cmdc/wccl/papers/ws12/w12-

popescu.pdf , Romanian Journal of Comparative Law, Supplement 2014, 

ISSN 2066-6918, p.10-55 

„The forms of direct democracy and their role in ensuring good governance”, 

lucrare prezentată la Congresul mondial de drept constituțional, Workshop 

16 – Direct democracy, https://www.jus.uio.no/english/research/news-and-

http://www.rau.ro/websites/ijc/documents/2009-ijc-publicatie.pdf
http://www.rau.ro/websites/ijc/documents/2009-ijc-publicatie.pdf
http://www.rau.ro/websites/ijc/documents/2008-oct-ijc-publicatie.pdf
https://www.jus.uio.no/english/research/news-and-events/events/conferences/2014/wccl-cmdc/wccl/papers/ws12/w12-popescu.pdf
https://www.jus.uio.no/english/research/news-and-events/events/conferences/2014/wccl-cmdc/wccl/papers/ws12/w12-popescu.pdf
https://www.jus.uio.no/english/research/news-and-events/events/conferences/2014/wccl-cmdc/wccl/papers/ws12/w12-popescu.pdf
https://www.jus.uio.no/english/research/news-and-events/events/conferences/2014/wccl-cmdc/wccl/papers/ws16/w16-popescu.pdf
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events/events/conferences/2014/wccl-cmdc/wccl/papers/ws16/w16-

popescu.pdf , Romanian Journal of Comparative Law, 1/2014, ISSN 2066-

6918, p.126-184 

Book Review Advanced Introduction to Comparative Constitutional Law by 

Mark Tushnet, Romanian Journal of Comparative Law, 1/2014, ISSN 2066-

6918, p.202-213 

2013 

 

„Distorsiunile democraţiei reprezentative - influenţa sistemului electoral 

asupra reprezentării”, Analele Universităţii din Bucureşti nr. 2/2013, p. 

214-237, ISSN 1011-0623 

 

„Sistemul electoral din România între nevoia schimbării şi o mai bună 

reprezentare politică a cetăţenilor”, Analele Universităţii din Bucureşti nr. 

1/2013, p. 129-134, ISSN 1011-0623 

 

„Rolul Curţii Constituţionale în asigurarea bunei guvernanţe prin prisma 

jurisprudenţei sale în materie electorală”, Analele Ştiinţifice ale 

Universităţii Al.I.Cuza Iaşi, tomul LIX, Ştiinţe juridice nr. 1/2013, p.103-120, 

ISSN 1221-8464 

 

„Constitutionalisation of civil law: the right to respect for private life and 

human dignity”, AGORA International Journal of Juridical Sciences, nr. 

1/2013, p. 150-156, ISSN 1843-570X, E-ISSN 2067-7677 

 

2012 

 

”Producerea efectelor juridice ale actelor normative”, Revista transilvană 

de științe administrative, 2(31)/2012, p. 103-139, coautor, ISSN2247 – 

8329 

 

„Accesibilitatea și previzibilitatea legii analizate prin prisma jurisprudenței 

Curții Euroepene a Drepturilor Omului și a jurisprudenței Curții 

Constituționale”, Analele Universităţii din Bucureşti - Seria Drept, 

nr.3,4/2012, p. 343-356, ISSN 1011-0623 

 

https://www.jus.uio.no/english/research/news-and-events/events/conferences/2014/wccl-cmdc/wccl/papers/ws16/w16-popescu.pdf
https://www.jus.uio.no/english/research/news-and-events/events/conferences/2014/wccl-cmdc/wccl/papers/ws16/w16-popescu.pdf
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”Participarea la dezbaterea Guvernarea/Guvernul – Semnificația 

constituțională a autonomiei”, Analele Universităţii din Bucureşti - Seria 

Drept, nr.3,4/2012, p. 467-469, ISSN 1011-0623 

 

”Rețeaua judiciară română în materie civilă și comercială, Instrumente ale 

UE aflate în curs de negociere în domeniul cooperării judiciare internaționale 

în materie civilă”, Buletinul notarilor publici nr. 1/2012, p. 13-17, ISSN 

1453-388X 

”Comentariu asupra jurisprudenței Curții Constituționale privind procedura 
reexaminării legii ca urmare a solicitării Președintelui României (Deciziile nr. 
1596/2011, 1597/2011 și 1598/2011)”, Analele Universității din București - 
Seria Drept, nr.1/2012, p. 108-115, ISSN 1011-0623 

”Romanian High Judicial Council Between Analogy of Law and 
EthicalTrifles”, Transylvanian Review of Administrative Sciences 
nr.36E/2012, p.165-176, coautor, ISSN 2247-8310, ISSN-L 1842-2845 

„Participare la dezbaterea CDCIP – 100 de ani de excepție de 
neconstituționalitate în România”, Analele Universității din București - 
Seria Drept, nr. 2/2012, p.252-254, coautor, ISSN 1011-0623 

2011 

”Participare la dezbaterea CDCIP – Revizuirea Constituției economice a 
României”, Analele Universității din București – Seria Drept nr. 1/2011, p. 
125-127, coautor, ISSN 1011-0623 

”Repartiţia teritorială a electoratului: circumscripţiile electorale ca modalitate 
de desemnare a reprezentanţilor”, Analele Universității din București – 
Seria Drept nr. 2/2011, p. 220-229, ISSN 1011-0623 

”Opinii doctrinare privind formele de manifestare ale opoziţiei în activitatea 
parlamentară”, Buletin de informare legislativă nr. 1/2011, p. 8-14, ISSN 
1583-3178 

”Distorsiuni în exercitarea dreptului de vot şi în alegerea reprezentanţilor de 
către corpul electoral”, Noua revistă de drepturile omului nr. 1/2011, p.33-
40, ISSN 1841-4710 

”Problema răspunderii Parlamentului: elemente de drept constituţional, drept 
european şi drept internaţional public”, Revista română de drept european 
nr. 1/2011, p. 95-104, ISSN 2068-8083 
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”Reprezentarea parlamentară: unicameralism sau bicameralism”, 
Pandectele Române nr. 3/2011, p. 55-66, ISSN 1582-4756 

 2009 

”The relationship between national law, european law and international law 
in a multilevel governance system”, lucrare prezentată la sesiunea 
Federalism, descentralizare, diversitate – Diviziunea puterilor şi 
guvernanţă democratică în cadrul societăţilor multiculturale 

http://www.federalism.ch/files/FileDownload/918/Popescu_web.pdf 

”Metode ale construcţiei europene şiconstituţionalizarea Uniunii Europene, 
Universitatea europeană de vară de la Montpellier – a şaseaediţie”, Analele 
Universității din București – Seria drept nr. 2/2009, p. 100-105, coautor, 
ISSN 1011-0623 

2008 

”About responsibility in public law”, Analele Universității din București – 
Seria Drept nr. 3-4/2008, p.107-116, coautor, ISSN 1011-0623 

2004 
 
”Femeia criminal - Dimensiuni psihosociale”. Revista de criminologie, de 
criminalistică şi de penologie, 2/2004, p. 84-116, coautor, ISSN 1454-
5624 

 

PROIECTE ȘI MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE 

d) Proiecte naționale și internaționale 

 
- 2005, participant alături de catedra de drept constituțional, „The Rise of 
Modern Constitutionalism”, Kassel University, http://www.modern-
constitutions.de (finanţatorDeutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), prin 
indexarea Regulamentului Organic al Valahiei 1831 (http://134.76.160.151/rmc) 

 

e) Manifestări științifice 

- participant la conferinţe anuale pe teme de actualitate din dreptul 
constituţional   organizate de Centrul de drept constituţional şi instituţii politice, 
Bucureşti (ROMANIA), din 2006, http://www.cdcip.ro/?page_id=97 

 

http://www.federalism.ch/files/FileDownload/918/Popescu_web.pdf
http://134.76.160.151/rmc
http://www.cdcip.ro/?page_id=97
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2016 
 
Speaker,  Globalisation and National Law: an Unequal Relationship or «a 
Fine Balance»?, Transparency mechanisms: Building openness in law making 
process – the case of Romania, 21-22 November 2016, Fribourg, Switzerland,  
 http://www.unifr.ch/ius/assets/files/Institus/IST_Federalisme/files/Sino-
Swiss%20WS/Sino_Swiss%20Workshop_Programme_Sept_%202016.pdf 
 
Speaker, 24th World Congress of Political Science, Electoral System, Party 
System and Their Influences over Political Representation of the Citizens 
during Transition to Democracy in Romania, 23-28 July 2016, Poznan, Poland, 
https://wc2016.ipsa.org/events/congress/wc2016/home 
 
2015 
 
Speaker, International Conference Law in a transformed society, 23-24 
November 2015, Institutul Confucius- Universitatea din București – China 
University of Political Science and Law, Bucharest, Romania 
 
Speaker, Table ronde Droits fondamentaux, équilibre budgétaire et 
protection juridictionnelle,  12 juin 2015, Institut Louis Favoreu GERJC, Aix 
Marseille Université, Aix en Provence, Franța, http://www.fcbb.cdcip.ro/12-juin-
2015 
 
2014 
 
Speaker, CONFERENCE “DIRECT DEMOCRACY IN FACTUAL ISSUES – 

INTERDISCIPLINARY AND INTERNATIONAL 2014/2015”, 27th-29th 

November 2014, Dresda, Germania, http://www.disud.de/Aktuell 

Speaker, Conferința științifică internațională Interacțiunea dreptului intern 
și dreptului internațional: provocări și soluții, 14 noiembrie 2014, 
Universitatea de Stat din Moldova, http://usm.md/?lang=en 
 
„IXth Congress of Constitutional law, Constitutional Challenges: Global 
and local”, 16-20 iunie 2014, Oslo (NORVEGIA), Asociația internațională de 
drept constituțional și Universitatea din Oslo, 
http://www.jus.uio.no/english/research/news-and-
events/events/conferences/2014/wccl-cmdc/wccl/ 
2013 
 

http://www.unifr.ch/ius/assets/files/Institus/IST_Federalisme/files/Sino-Swiss%20WS/Sino_Swiss%20Workshop_Programme_Sept_%202016.pdf
http://www.unifr.ch/ius/assets/files/Institus/IST_Federalisme/files/Sino-Swiss%20WS/Sino_Swiss%20Workshop_Programme_Sept_%202016.pdf
https://wc2016.ipsa.org/events/congress/wc2016/home
http://www.fcbb.cdcip.ro/12-juin-2015
http://www.fcbb.cdcip.ro/12-juin-2015
http://www.disud.de/Aktuell
http://usm.md/?lang=en
http://www.jus.uio.no/english/research/news-and-events/events/conferences/2014/wccl-cmdc/wccl/
http://www.jus.uio.no/english/research/news-and-events/events/conferences/2014/wccl-cmdc/wccl/
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Masă rotundă internaţională „Curtea Constituțională – garant al 
supremaţiei Constituţiei”, 24-25 mai 2013, Iaşi (ROMÂNIA), Asociația 
română de drept constituțional, Universitatea Mihail Kogălniceanu, Iaşi, 
http://www.umk.ro/images/documente/cercetare/prog_tr_2013.pdf 
 

Conferința „Sistemul electoral din România între nevoia schimbării și o 
mai bună reprezentare politică a cetățenilor”, 17 mai 2013, Bucuresti 
(ROMÂNIA), Centrul de drept constituţional şi instituţii politice, www.cdcip.ro 

 

2012 
 
Conferința Națională cu participare Internațională "Instituţii juridice 
contemporane în contextul integrării României în Uniunea Europeană”, 
16-17 noiembrie 2012, București (ROMÂNIA), Universitatea Româno-
Americană, Facultatea de Drept, ediţia a VI-a, http://ijc.rau.ro/index-ro.html 
 

Conferința internațională „Judicial reforms and their implications in Central 
and Eastern Europe”, 25-26 octombrie 2012, Iaşi (ROMÂNIA), Universitatea 
Petre Andrei, http://www.conference.reformcenter.ro/ 

 

Conferința internațională „Drept național și drept european”, 25-28 
octombrie 2012, Iaşi (ROMÂNIA), Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, 
Facultatea de Drept, http://laws.uaic.ro/arhiva_evenimente.html 

 

Conferința internațională „Perspective și provocări în secolul XXI”, 18-19 
octombrie 2012, Oradea (ROMÂNIA), Universitatea Agora din Oradea, 
http://www.conferintadrept.univagora.ro/ 

 

Conferința internațională “Governance/government – The constitutional 
semantics of autonomy”, 18-19 mai 2012, București, Palatul Facultății de 
Drept, Centrul de Drept Constituțional și Instituții Politice și Societatea 
Academică Română, http://sar.org.ro/conferinta-
%E2%80%9Cgovernancegovernment-the-constitutional-semantics-of-
autonomy/ 
 
Conferinţa internațională ”100 de ani de excepţie de neconstituţionalitate în 

România”, 12 mai 2012,  Bucureşti, Palatul Facultăţii de Drept, Centrul de 

Drept Constituțional și Instituții Politice și Asociația franco-română a juriștilor, 

http://www.cdcip.ro/100-de-ani-de-excepie-de-neconstitui 

Rețeaua judiciară română în materie civilă și comercială - Instrumente ale 
UE aflate în curs de negociere în domeniul cooperării judiciare 
internaționale în materie civilă, Propunerea de regulament al Parlamentului 

http://www.umk.ro/images/documente/cercetare/prog_tr_2013.pdf
http://www.cdcip.ro/
http://ijc.rau.ro/index-ro.html
http://www.conference.reformcenter.ro/
http://laws.uaic.ro/arhiva_evenimente.html
http://www.conferintadrept.univagora.ro/
http://sar.org.ro/conferinta-%E2%80%9Cgovernancegovernment-the-constitutional-semantics-of-autonomy/
http://sar.org.ro/conferinta-%E2%80%9Cgovernancegovernment-the-constitutional-semantics-of-autonomy/
http://sar.org.ro/conferinta-%E2%80%9Cgovernancegovernment-the-constitutional-semantics-of-autonomy/
http://www.cdcip.ro/100-de-ani-de-excepie-de-neconstitui
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European și al Consiliului privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea 
și executarea hotărârilor judecătorești și a actelor autentice în materie de 
succesiuni, precum și crearea unui certificat european de moștenitor, 27 
februarie 2012, București (ROMÂNIA), Ministerul Justiţiei 

 
2009 

- Conferința Națională cu participare Internațională "Instituţii juridice 

contemporane în contextul integrării României în Uniunea Europeană”, 

noiembrie 2009, București (ROMÂNIA), Universitatea Româno-Americană, 

Facultatea de Drept, ediţia a III-a, http://www.rau.ro/websites/ijc/index-ro.html 

2008 

- Conferința Națională cu participare Internațională "Instituţii juridice 

contemporane în contextul integrării României în Uniunea Europeană”, 

noiembrie 2008, București (ROMÂNIA), Universitatea Româno-Americană, 

Facultatea de Drept, ediţia a II-a, http://www.rau.ro/websites/ijc/index-ro.html 

ACTIVITĂŢI DIDACTICE 

- anual pregătirea studenților din anul I, seria I pentru concursul de procese 

simulate pe teme de drept constituțional http://www.cdcip.ro/?page_id=818 

- anual pregătirea studenților din anul I, seria I pentru participarea la sesiunea 

de comunicări științifice organizată de către Facultatea de Drept 

http://www.drept.unibuc.ro/Sesiune-stiintifica-s223-ro.htm 

- anual pregătirea studenților din anul I, seria I pentru concursul Hexagonul 

facultăţilor de drept, pentru disciplina drept constituţional şi instituţii politice, 

http://www.drept.unibuc.ro/Hexagonul-Facultatilor-de-Drept-s283-ro.htm 

- membru în comisii de îndrumare doctoranzi la Facultatea de Drept, 
Universitatea din București 
 
- membru în comisii pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul 
juridic superior 
 
- coordonator științific pentru obținerea gradului didactic I pentru învățământul 
liceal 
 

 

http://www.rau.ro/websites/ijc/index-ro.html
http://www.rau.ro/websites/ijc/index-ro.html
http://www.cdcip.ro/?page_id=818
http://www.drept.unibuc.ro/Sesiune-stiintifica-s223-ro.htm
http://www.drept.unibuc.ro/Hexagonul-Facultatilor-de-Drept-s283-ro.htm

