
CONFERINŢA NAŢIONALĂ DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV 

- EDIŢIA A V-A – 22 mai 2019 -  

 

Miercuri, 22 mai 2019, Facultatea de Drept a Universității din București și Editura 

Universul Juridic organizează Conferința Națională de Contencios Administrativ - 

Ediția a V-a.  

În cadrul Conferinței va avea loc şi lansarea operei de referinţă a 

profesorului Constantin G. Rarincescu - „Contenciosul administrativ român”, 

Edițiunea a II-a (1936), reeditată sub îngrijirea dlui. conf. univ. dr. Alexandru-Sorin 

Ciobanu. 

Evenimentul va avea loc în Aula Magna a Facultății de Drept din București (Bd. 

Mihail Kogălniceanu nr. 36-46, București). 

Moderatorii conferinței vor fi domnul conf. univ. dr. Alexandru-Sorin Ciobanu, avocat 

în Baroul București și cadru didactic al Facultății de Drept din București, respectiv 

domnul lector univ. dr. Bogdan Dima, cadru didactic al Facultății de Drept din 

București. 

 

Au confirmat prezenţa în calitate de „speaker” (în ordine alfabetică): 

 
 Judecător dr. Gabriela Bogasiu – Vicepreşedinte al ÎCCJ (anterior - 

membru al Secţiei de contencios administrativ şi fiscal a ÎCCJ) 
 Conf. univ. dr. Alexandru-Sorin Ciobanu – Universitatea din 

București,  avocat în Baroul București 
 Conf. univ. dr. Cristian Clipa – Universitatea de Vest din Timișoara, 

avocat în Baroul Timiș 
 Judecător dr. Bogdan Cristea – Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-

a contencios administrativ şi fiscal 
 Dr. Eugenia Marin – judecător la ÎCCJ – Secția contencios administrativ 

și fiscal (2006-2018) 
 Conf. univ. dr. Ovidiu Podaru – Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-

Napoca, avocat în Baroul Cluj 
 Dr. Iuliana Rîciu – judecător la ÎCCJ – Secția contencios administrativ și 

fiscal (2008-2017) 
 Prof. univ. dr. Dana Tofan – Universitatea din București, avocat în Baroul 

București 
 Prof. univ. dr. Verginia Vedinaș – Universitatea din București, avocat în 

Baroul București (anterior -  senator al României şi consilier de conturi) 

 

Detalii legate de accesul la eveniment şi temele abordate pot fi găsite la următoarele 

adrese:  

https://www.universuljuridic.ro/conferinta-nationala-de-contencios-administrativ-editia-a-v-a-

lansarea-tratatului-contenciosul-administrativ-roman-ed-a-ii-a/ 

 

https://www.facebook.com/events/1070387733158976/ 

https://www.universuljuridic.ro/conferinta-nationala-de-contencios-administrativ-editia-a-v-a-lansarea-tratatului-contenciosul-administrativ-roman-ed-a-ii-a/
https://www.universuljuridic.ro/conferinta-nationala-de-contencios-administrativ-editia-a-v-a-lansarea-tratatului-contenciosul-administrativ-roman-ed-a-ii-a/
https://www.facebook.com/events/1070387733158976/

