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Lista de lucrări 
 

 
Cărţi publicate ca unic autor 

 
1. Drept administrativ, vol. II, (Actul administrativ, Contenciosul administrativ, Domeniul public, 

Răspunderea administrativă), ediţia 5, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2020, 390 p. 
2. Drept administrativ, vol. I, (Partea introductivă. Administrația publică. Personalul din administrație) ediţia 

5, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2020, 370 p. 
3. Drept administrativ, vol. I, ediţia 4, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2018, 468 p. 
4. Drept administrativ, vol. II, ediţia 4, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2017, 466 p. 
5. Drept administrativ, vol. II, ediţia 3, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2015, 440 p. 
6. Drept administrativ, vol. I, ediţia 3, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2014, 429 p. 
7. Drept administrativ, vol. II, ediţia 2, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2009, 386 p. 
8. Drept administrativ, vol. I, ediţia 2, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2008, 369 p. 
9. Instituţii administrative europene, Ed.C.H.Beck, Bucureşti, 2006, 244 p. 
10. Drept administrativ, Tematica prelegerilor. Repere bibliografice, vol. II, Ed. All Beck, Bucureşti, 2004, 

360 p. 
11. Drept administrativ, Tematica prelegerilor. Repere bibliografice, vol. I, Ed. All Beck, Bucureşti, 2003, 

322 p. 
12. Puterea discreţionară şi excesul de putere al autorităţilor publice, Ed.All Beck, Bucureşti, 1999, 396 p.  
 
 

Cărţi publicate în colaborare 
 
13. Constituţia României. Comentariu pe articole, coordonatori: I.Muraru, E.S.Tănăsescu, comentarii: art.52, 

art.102-110, art.114 şi 115 (în colaborare), Ediția 2, Ed.C.H.Beck, Bucureşti, 2019, 1398 p. 
14. Constituţia României. Comentariu pe articole, coordonatori: I.Muraru, E.S.Tănăsescu, comentarii: art.52, 

art.102-110, art.114 şi 115 (în colaborare), Ed.C.H.Beck, Bucureşti, 2008, 1507 p. 
15. Administraţie publică. Teste pentru licenţă (în colaborare), Ed.Credis, Universitatea din Bucureşti, 2004, 

184 p. 
 
 

Articole/Studii care prezintă contribuţii in extenso, publicate în reviste ştiinţifice cu 
prestigiu recunoscut în domeniul ştiinţelor juridice sau indexate în baze de date 
internaţionale recunoscute 

 
1. Tezele prealabile ale Codului amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor. Unele reflecții, în 

Revista de drept public, nr. 1-2/2021 (în curs de publicare) 
2. Implicații ale jurisprudenței instanței supreme în sfera dreptului administrativ, în Studii și cercetări 

juridice, nr. 2, 2021 (în curs de publicare) 
3. Regimul incompatibilităților în administrația publică locală, în Studii și cercetări juridice, nr. 3, 2020, p. 

405-420. 
4. Regimul juridic aplicabil autorităților administrative autonome cu specială privire asupra autorităților 

în domeniul securității naționale, în Studii și cercetări juridice, nr. 4, 2019, p. 417-434. 
5. Activitatea Agenției Naționale de Integritate reflectată în jurisprudența instanțelor de contencios 

administrativ, în Curierul Judiciar, nr. 1, 2019, p. 37-40. 
6. Regimul incompatibilităților în administrația publică centrală, în Studii și cercetări juridice, nr. 4, 2018, 

p.589-406.  
7. Elemente de conținut ale Codului de procedură administrativă, în Studii și cercetări juridice, nr. 1, 2018, 

p. 59-80. 
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8. Din nou despre actualitatea și necesitatea unui Cod de procedură administrativă, în Studii şi cercetări 
juridice, nr. 4, 2017, p. 445-478. 

9. Probleme practice privind exercitarea dreptului de tutelă administrativă al prefectului, în Curierul 
Judiciar, nr. 11, 2017, p. 631-637. 

10. Contribuţia Profesorului Ioan Santai la dezvoltarea doctrinei administrative. Instituţia contenciosului 
administrativ, Supliment la Revista de drept public, In honorem prof.univ.dr. Ioan-Iosif Santai, 2017, p. 50-
62. 

11. Nulitatea actelor administrative. Corelaţia nulitate-revocare-inexistenţă. Aspecte controversate în 
doctrină, legislaţie şi jurisprudenţă, în Dreptul, nr.1, 2017, p.128-144. 

12. Tezele prealabile ale proiectului Codului administrativ. Proiectul Codului administrativ. Câteva 
reflecţii, în Curierul Judiciar, nr.11, 2016, p.591-605.  

13. Formele răspunderii în dreptul administrativ (II), în Studii şi cercetări juridice, nr. 3, 2016, p.401-433. 
14. Formele răspunderii în dreptul administrativ (I), în Studii şi cercetări juridice, nr. 2, 2016, p.233-266. 
15. Câteva reflecţii cu privire la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.6/2016 privind unele măsuri 

pentru punerea în executare a mandatelor de supraveghere tehnică dispuse în procesul penal, în 
Curierul Judiciar, nr.4, 2016, p.212-217.  

16. Delegarea legislativă. Doctrina clasică occidentală (II), în Studii și cercetări juridice, nr.4, 2015, p.447-
471. 

17. Originea delegării legislative. Doctrina clasică românească (I), în Studii și cercetări juridice, nr.3, 2015, 
p.305-358. 

18. Motivarea actelor administrative normative. Condiţie de valabilitate a acestora, în Revista de drept 
public, nr.3, 2015, p.39-47. 

19. O nouă perspectivă în teoria actului administrativ (III), în Studii și cercetări juridice, nr.2, 2015, p.157-
184. 

20. Jurisprudenţă comentată. Decizia Curţii Constituţionale nr.761/2014, în Curierul Judiciar, nr.4, 2015, 
p.203-209. 

21. Jurisprudenţă comentată. Decizia Curţii Constituţionale nr.459/2014, în Curierul Judiciar, nr.2, 2015, 
p.88-94. 

22. O nouă perspectivă în teoria actului administrativ (II), în Studii și cercetări juridice, nr.3, 2014, p.323-
346. 

23. Critici și soluții cu privire la reglementarea Guvernului în perspectiva revizuirii Legii fundamentale, 
în Revista de drept public, nr.1, 2013, pp.69-77. 

24. Regionalizarea. Implicații legislative, în Studii și cercetări juridice, nr.1, 2013, pp.69-84. 
25. O nouă perspectivă în teoria actului administrativ (I), în Studii și cercetări juridice, nr.2, 2012, pp.133-

146. 
26. Regimul juridic aplicabil proprietății publice. Implicații în activitatea autorităților administrației 

publice, în Analele Universităţii Bucureşti, seria Drept, I, 2012, pp.12-30. 
27. Raporturile Avocatului Poporului cu jurisdicția constituțională, în Revista Transilvană de Științe 

Administrative, nr.2 (29) din decembrie, 2011, pp.18-32.  
28. Un cadru legislativ mai coerent pentru o administrație mai eficientă. Proiectul Codului administrativ 

al României (în colaborare), în Curierul Judiciar, nr.6, 2011, pp.303-307.  
29. Jurisprudenţă comentată: Legea educaţiei. Conflict juridic de natură constituţională dintre Parlamentul 

României şi Guvern. Curtea Constituţională. Deciziile Curţii Constituţionale nr.1431/2010; nr.1525/2010, în 
Curierul Judiciar, nr.1, 2011, pp.27-35. 

30. Unele considerații privind reprezentarea unităților administrativ-teritoriale în justiție, în Curierul 
Judiciar, nr.11, 2010, pp.635-639. 

31. L’accès au juge dans le domaine de l’urbanisme (Accesul în faţa judecătorului în domeniul 
urbanismului), în Analele Universităţii Bucureşti, seria Drept, IV, 2010, pp.91-95. 

32. Jurisprudenţă comentată: Deciziile Curţii Constituţionale nr.871/2010; nr.872/2010; nr.873/2010; 
nr.874/2010, în Curierul Judiciar, nr.7, 2010, pp.391-396.  

33. Statul în faţa instanţei judecătoreşti – rolul dreptului administrativ şi al jurisdicţiei administrative în 
dezvoltarea legalităţii, în Analele Universităţii Bucureşti, seria Drept, I, 2010, Varia, pp.123-124;  

34. Controlul jurisdicţional asupra administraţiei publice româneşti. Analiză comparativă cu alte state 
europene (partea II), în Studii de drept românesc, nr.4, 2009, pp.351-381; 
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35. Controlul jurisdicţional asupra administraţiei publice româneşti. Analiză comparativă cu alte state 
europene (partea I), în Studii de drept românesc, nr.3, 2009, pp.235-260; 

36. Câteva consideraţii privind conţinutul art.21 alin.(2) din Legea contenciosului administrativ 
nr.554/2004 cu modificările şi completările ulterioare, în Analele Universităţii Bucureşti, seria Drept, IV, 
2009, pp.108-113; 

37. Remanierea guvernamentală între neconstituţionalitate şi nelegalitate. Trecerea de la un Guvern aşa-
zis „interimar” la un Guvern demisionar, în Curierul Judiciar, nr.10, 2009, pp.576-580; 

38. Primele reflecţii cu privire la Raportul Comisiei Prezidenţiale de analiză a regimului politic şi 
constituţional din România, în Curierul Judiciar, nr.4, 2009 pp.212-216; 

39. Neconstituţionalitatea Guvernului în exerciţiu, în Curierul Judiciar, nr.2, 2009, pp.92-96; 
40. Jurisprudenţă comentată - sentinţa 161/2008- Curtea de apel Timişoara, secţia de contencios administrativ 

şi fiscal, în Curierul Judiciar, nr.12, 2008, pp.28-31;  
41. Răspunderea preşedinţilor de republică în unele state europene cu privire specială asupra regimului 

constituţional românesc, în Analele Universităţii Bucureşti, seria Drept, III-IV, 2008, pp.19-35; 
42. Organizarea administraţiei publice româneşti în context european, în Studii de drept românesc, nr.1-2, 

2008, pp.127-181; 
43. Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară. Modelul european cu specială privire asupra modelului 

francez, în Analele Universităţii Bucureşti, seria Drept, IV, 2007, pp.16-26; 
44. Unele consideraţii privind excepţia de nelegalitate, în Revista de drept public, nr.4, 2007, pp.23-31; 
45. Unele consideraţii cu privire la controlul de legalitate exercitat de prefect. Evoluţia legislaţiei în 

domeniu, în Analele Universităţii Bucureşti, seria Drept, II, 2006, pp.56-73; 
46. Principii aplicabile administraţiei publice în ţări ale Uniunii Europene şi în România, în Studii de drept 

românesc, nr.1-2, 2006, pp.19-50; 
47. Câteva reflecţii cu privire la Proiectul Codului de procedură administrativă (partea I), în Revista de 

drept public, nr.3, 2005, pp.90-100; 
48. Câteva reflecţii cu privire la Proiectul Codului de procedură administrativă (partea a II-a), în Revista 

de drept public, serie nouă, nr.4, 2005, pp. 40-54; 
49. Instituţia contenciosului administrativ din perspectiva noii legi în materie, în Studii de drept românesc, 

nr.1-2, 2005, pp.39-98; 
50. Comentariul II la Decizia nr.255 din 11 mai 2005 a Curţii Constituţionale, în Curierul Judiciar, nr. 10, 

2005, pp.25-33; 
51. Le partenariat public privé, în Analele Universităţii Bucureşti, seria drept, II, 2005, pp.49-57; 
52. Modificările esenţiale aduse instituţiei contenciosului administrativ prin noua lege cadru în materie (I), 

în Curierul Judiciar, nr. 3, 2005, pp.90-103 ; 
53. Modificările esenţiale aduse instituţiei contenciosului administrativ prin noua lege cadru în materie 

(II), în Curierul Judiciar, nr. 4, 2005, pp.78-91; 
54. Implicaţiile revizuirii Constituţiei asupra raporturilor dintre Parlament şi Guvern, în Studii de drept 

românesc, nr.3-4, 2004, pp.355-372; 
55. La réorganisation administrative-territoriale de la Roumanie dans la perspective de l’adhésion à 

l’Union Européenne, în Analele Universităţii Bucureşti, seria drept, III, 2004, pp.38-46; 
56. Unele consideraţii privind legislaţia în domeniul parteneriatului public-privat, în Revista de drept public, 

nr.2, 2004, pp.91-102; 
57. Raporturile constituţionale dintre autorităţile publice, în Studii de drept românesc, nr.1-2, 2003, pp.81-

124; 
58. Angajarea răspunderii Guvernului, în Revista de drept public, nr.1, 2003, pp. 4-21; 
59. Unele consideraţii în legătură cu Legea privind transparenţa decizională în administraţia publică, în 

Curierul Judiciar, nr. 3, 2003, pp. 22-31; 
60. Regimul juridic actual aplicabil contravenţiilor. Aspecte de drept procesual, în Curierul Judiciar, nr.7 , 

2002, pp.1-23; 
61. Regimul juridic actual aplicabil contravenţiilor. Aspecte de drept material, în Curierul Judiciar, nr.6, 

2002, pp.1-22; 
62. Necesitatea codificării procedurii administrative, în Revista de drept public, nr.1, 2002, pp.75-95 şi în 

Studii de drept românesc, nr.1-2, 2002, pp.93-116; 
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63. Un punct de vedere în legătură cu noua reglementare privind organizarea şi funcţionarea Guvernului 
României şi a ministerelor, în Revista de drept public, nr.2, 2001, p.55-70 şi în Studii de drept românesc, 
nr.3-4, 2001, pp. 207-224; 

64. Delegarea legislativă în România. Analiză comparativă în raport cu statele occidentale, (în colaborare), 
în Revista de drept public, nr.1, 2001, pp.62-77; 

65. Al XXV-lea Congres Internaţional de Ştiinţe Administrative, (Atena, Grecia), cronică, în Revista de drept 
public, nr.1, 2001, pp.108-116; 

66. Corelaţia proprietate publică - domeniu public, potrivit Constituţiei şi legislaţiei în vigoare, partea a I-
a, în Juridica, anul I, nr.11-12, 2000, pp.455-463; 

67. Corelaţia proprietate publică - domeniu public, potrivit Constituţiei şi legislaţiei în vigoare, partea a II-
a, în Juridica, anul II, nr.1, 2001, pp.1-11; 

68. Aspecte controversate privind regiile autonome în raport cu legislaţia de după 1990, în Dreptul, nr.4, 
2000, pp.21-29; 

69. Consideraţii în legătură cu posibilitatea revocării primului-ministru, în Dreptul, nr.2, 2000, pp.53-60; 
70. Sfera competenţei judecătorului administrativ, în Analele Universităţii Bucureşti, seria drept, 1999, 

suplim., pp.55-96; 
71. Relaţia legalitate – oportunitate în teoria recursului pentru exces de putere, în Studii de drept românesc, 

nr.3-4, 1999, pp.267-302; 
72. Consideraţii în legătură cu legea privind dezvoltarea regională în România, în Dreptul, nr.5, 1999, pp.3-

9; 
73. Puterea discreţionară a autorităţilor publice şi necesitatea satisfacerii unui interes public, în Analele 

Universităţii Bucureşti, seria drept, 1998, pp.9-42 şi în Studii de drept românesc, nr.1-2, 1999, pp.61-94; 
74. Excesul de putere în jurisprudenţa administrativă franceză, în Studii de drept românesc, nr.1-2, 1998, 

pp.135-179; 
75. Consideraţii în legătură cu regimul juridic aplicabil Ordonanţelor Guvernului, în Dreptul, nr.4, 1998, 

pp.36-40; 
76. Răspunderea administraţiei publice locale, în Studii de drept românesc, nr.3-4, 1997, pp.311-322; 
77. Considérations sur la réglementation constitutionelle de la Roumanie concernant les rapports entre le 

Chef de l'Etat et le Premier Ministre, în Revue roumaine des sciences juridiques, nr.2, 1997, pp.187-192; 
78. Interpretarea unor dispoziţii constituţionale privind Guvernul şi administraţia ministerială, în Revista 

de drept public, nr.1-2, 1997, pp.30-40; 
79. Consideraţii generale cu privire la proiectul legii privind statutul funcţionarilor publici (I), în Studii de 

drept românesc, nr.2, 1995, pp.183-192; 
80. Consideraţii generale cu privire la proiectul legii privind statutul funcţionarilor publici (II), în Studii 

de drept românesc, nr. 3-4, 1996, pp.231-241; 
81. Despre natura juridică şi regimul juridic aplicabil ordonanţelor Guvernului, în Revista de drept public, 

nr.1, 1995, pp.94-100; 
82. Al XIV-lea Congres Internaţional de drept comparat, (Atena, Grecia), cronică, în Studii de drept 

românesc, nr.1, 1995, pp.109-111; 
83. Le contentieux administratif en tant qu'instrument de protéction du citoyen, (în colaborare), în Revue 

Internationale de Droit Comparé, nr.2, 1993, pp.361-372 
84. Consideraţii pe marginea unui curs universitar, în Studii de drept românesc, nr.4, 1993, pp.377-383; 
85. Probleme actuale ale descentralizării administrative (I), în Studii de drept românesc, nr.3-4, 1991, pp.141-

148; 
86. Probleme actuale ale descentralizării administrative (II), în Studii de drept românesc, nr.1, 1993, pp.43-

50; 
87. Probleme actuale ale descentralizării administrative (III), în Studii de drept românesc, nr.2, 1993, pp.103-

113; 
88. La loi sur le contentieux administratif, în Revue roumaine de sciences juridiques, nr.2, 1992, pp.205-210; 
89. Institutele Regionale de Administraţie din Franţa, în Studii de drept românesc, nr.4, 1992, pp.381-384; 
90. Legea contenciosului administrativ, (Legislaţie comentată), în Studii de drept românesc, nr.3-4, 1991, 

pp.210-213; 
91. Seminarul Salzburg – sesiunea 286 – iulie 1990, cronică, în Studii de drept românesc, nr.1-2, 1991, pp.105-

106. 
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Capitole de carte, studii în volume colective sau în volume ale conferinţelor care prezintă 
contribuţii in extenso, publicate la edituri cu prestigiu recunoscut în domeniul ştiinţelor 
juridice 

 
1. Anomaliile legislative ale stării de urgență, în lucrarea Probleme și soluții legale privind criza COVID-19, 

O.Dimitriu (ed), Ed. C.H.Beck, București, 2020, p. 1-15. 
2. Regimul incompatibilităților în administrația publică. Unele reflecții, în lucrarea Hic et Nunc: Alexandru 

Athanasiu, Ed. C.H.Beck, București, 2020, p. 129-147. 
3. Majoritățile în Constituția României republicată, în lucrarea In honorem IOAN MURARU. Despre 

constituție în mileniul III, Ed. Hamangiu, București, 2019, p. 419-440.  
4. Legalitate-oportunitate în dreptul public. Unele reflecții, în lucrarea In honorem VALERIU STOICA 

Drepturi, libertăți și puteri la începutul mileniului al III-lea, Ed. Universul Juridic, București, 2018, p. 366-
380. 

5. Controverses concernant les élections des autorités exécutives locales, Table ronde internationale 
„Constitution, democratie et élections” organisée par le CFDC de l’UMK et l’ARDC, Villa Noël, Université 
du Bucarest, le 15-16 mai 2015, Ed. Institutul european, Iasi, 2016, p.143-151. 

6. Le représentant de la Roumanie auprès du Conseil Européen. Quelques réflexions, în lucrarea La 
représentation de l’Etat dans les pays membres de l’Union Européenne. Table ronde internationale organisée 
par le CFDC de l’UMK et l’ARDC, Iasi, le 30 mai 2014, sous la Direction de Genoveva Vrabie, Ed. Institutul 
european, Iasi, 2015, p.75-94.  

7. La regionalisation en Roumanie, raport prezentat la Colocviul organizat de CERCCLE al Universității din 
Bordeaux, februarie 2014, în lucrarea Les confluences des droits, regards franco-roumains, sous la direction 
de Brigitte Vincent, Brulyant, Bruxelles, 2015, p.257-268. 

8. Controlul judecătoresc asupra decretelor Preşedintelui României din perspectiva jurisprudenţei 
recente a Curţii Constituţionale, în lucrarea colectivă Administraţia publică în situaţii de criză. Public 
administration’s action in unforeseen circumstances, (coord. Emil Bălan, Cristi Iftene, Marius Văcărelu), 
Wolters Kluver, Romania, 2015, p.57-62. 

9. L’odyssée du contrôle de la Cour constitutionnelle sur les Résolutions du Parlement et des deux 
chambres. Il s’agit vraiment de la garantie de la suprématie de la Constitution ?, în lucrarea La Cour 
Constitutionnelle – garant de la suprématie de la Constitution. Table ronde internationale organisée par le 
CFDC de l’UMK et l’ARDC, Iasi, le 24 mai 2013, sous la Direction de Genoveva Vrabie, Ed. Institutul 
european, Iasi, 2014, p.177-185. 

10. Le patrimoine de l’Etat versus le patrimoine des unités administratives-territoriales, în lucrarea Le 
patrimoine: Évolutions et acceptations possibles. Journées Juridiques Franco-Roumaines, Ed. Academiei 
Române, București, 2014, p.95-108. 

11. Le contrôle de la Cour Constitutionnelle sur les Résolutions du Parlement et sur les Résolutions des 
deux chambres de celui-ci, în lucrarea La jurisprudence des autorites jurisdictionnelles – source de droit? 
Table ronde internationale organisée par le CFDC de l’UMK et l’ARDC, Iasi, le 25-26 mai 2012, sous la 
Direction de Genoveva Vrabie, Ed. Institutul european, Iasi, 2013. 

12. Reprezentantul României la Consiliul European. Unele reflecții, în Studii juridice în onoarea 
prof.dr.Corneliu Bîrsan, Ed.Hamangiu, Bucureşti, 2013, pp.856-878. 

13. Réorganisation territoriale de la Roumanie, éléments d’actualité, în lucrarea Approches franco-
roumaines face au défi européen. Actes du Colloque anniversaire du Collège Juridique franco-roumain 
d’études européenes du 26 novembre 2011, (coord.Elena Simina Tănăsescu), Ed.Institutul European, Iași, 
2012, pp. 21-32. 

14. Organe d’Etat, autorité publique, pouvoir d’Etat, institution publique. Contribution à la clarification 
des syntagmes” în lucrarea Le pouvoir judiciare, Table ronde internationale organisée par le CFDC de l’UMK 
et l’ARDC, Iasi, le 20-21 mai 2010, sous la Direction de Genoveva Vrabie, Ed. Institutul european, Iasi, 2010, 
p.43-48. 

15. Le principe de la séparation des pouvoirs de l’Etat dans la jurisprudence de la Cour constitutionnelle 
roumaine, vol. Le rôle et la place des Cours Constitutionnelles dans le système des autorités publiques. Table 
ronde internationale organisée par le Centre francophone de droit constitutionnel de l’Université Mihail 
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Kogalniceanu et l’Association Roumaine de Droit Constitutionnel, Iasi, le 15-16 mai 2009, sous la Direction 
de Genoveva Vrabie, Ed. Institutul european, Iasi, 2010, p.21-25. 

16. Quelques considérations concernant les rapports entre le pouvoir exécutif et les pouvoir legislatif, în 
lucrarea Les rapports entre les pouvoirs de l’État, Table ronde internationale organisée par le CFDC de l’UMK 
et l’ARDC, Iasi, le 23 mai 2008, sous la Direction de Genoveva Vrabie, Ed. Institutul european, Iasi, 2009, 
p.11-18. 

17. Despre reorganizarea administrativ-teritorială a ţării, în lucrarea Dreptul românesc în contextul 
exigenţelor Uniunii Europene, apărută sub egida Academiei Române şi a Institutului de Cercetări Juridice 
„Acad. Andrei Rădulescu”, Ed.Hamangiu, Bucureşti, 2009, pp.505-512. 

18. Regimul juridic aplicabil concesiunii cu specială privire asupra concesiunii bunurilor publice, în Studii 
juridice în onoarea prof.dr. Nicolae Popa, Liber amicorum Nicolae Popa, Ed.Hamangiu, Bucureşti, 2009, 
pp.169-190. 

19. Raporturile constituţionale dintre şeful statului şi premier în state ale Uniunii Europene. O abordare 
comparativă, în lucrarea Dreptul comunitar şi dreptul intern, apărută sub egida Academiei Române şi a 
Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu”, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2008, pp.207-215. 

20. L'administration publique locale en Roumanie, în European Review of Public Law, Esperia Publications 
Ltd., vol.10, nr.1, primăvară, 1998, pp.109-150 şi în Revue roumaine des sciences juridiques, nr.1, 1997, 
pp.41-72. 

Recenzii, note de lectură 
 
1. Recenzie la lucrarea Drept administrativ. Partea generală, Curs universitar, autor Mădălina Mihăilescu, 
Editura Hamangiu, București, 2016, în Studii şi Cercetări Juridice, nr.3, 2017, p. 377-386. 
2. Recenzie la lucrarea Dreptul amenajării teritoriului, al urbanismului şi al construirii. Vol.IV – Un 
deznodământ nefericit: desfiinţarea construcţiilor, autor Ovidiu Podaru, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2015, în 
Studii şi Cercetări Juridice, nr.1, 2017, p.111-116.  
3. Recenzie la lucrarea Autocraţia electivă vs. Democraţia parlamentară, autor Ioan Alexandru, Ed. Universul 
Juridic, Bucureşti, 2015, în Studii şi Cercetări Juridice, nr.1, 2016, p.155-158. 
4. Revieux of M.-E. Mihailescu, Minor offence penalties. Aspects of substantive law in the Romanian and 
Comparative  Law, Hamangiu, Publishing House, Bucharest, 2013, în Journal of legal studies (Jurnalul de studii 
juridice), no.3-4, 2014, p.157-160. 
5.Recenzie la lucrarea Noua lege a contenciosului administrativ, autor Antonie Iorgovan, Editura Roata, 
Bucureşti, 2004, în Revista de drept public, serie nouă, nr.4, 2004, p.111-115; 
6. Recenzie la lucrarea Drept administrativ, autor Ion Rusu, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001, în Revista 
de drept public, serie nouă, nr.2, 2003, p.116-124; 
7. Recenzie la lucrarea Droit administratif, autor Jean-Michel de Forges, P.U.F., Paris, 1991, în Studii de drept 
românesc, nr.2, 1994, p.297-298; 
8. Recenzie la lucrarea Drept administrativ şi ştiinţa administraţiei, autor Alexandru Negoiţă, Bucureşti, 1993, 
în Studii de drept românesc, nr.2, 1994, p.192-193; 
9. Recenzie la lucrarea La décentralisation administrative. Étude de droit public français, allemand et suisse, 
(teză de doctorat prezentată la Facultatea de drept a Universităţii Lausanne), autor Pascal Mahon, 1985, în Studii 
de drept românesc, nr.3-4, 1990, p.303-305; 
10. Notă de lectură la lucrarea Science administrative, autor Charles Debbasch, ediţia a V-a, Précis Dalloz, 
Paris, 1989, în Studii de drept românesc, nr.3, 1993, p.284-285; 
11. Notă de lectură la lucrarea Droit de l’urbanisme, autor Henri Jacquot, ediţia a II-a, Précis Dalloz, Paris, 
1989, în Studii de drept românesc, nr.3, 1993, p.285-286; 
12. Notă de lectură la lucrarea Decision in Philadelphia - The Constitutional Convention of 1787, autori 
Christopher Collier, James Lincoln Collier, New York, Random House – Reader’s Digest, Press, 1986, în 
Studii de drept românesc, nr.1-2, 1991, p.115-116; 
13. Notă de lectură  la lucrarea Indirect Public Administration în Fourteen Countries (L’administration 
publique indirecte în quatorze pays) editată de Tore Modeen şi Allan Rosas în cooperare cu Institutul 
Internaţional de Ştiinţe Administrative, Editura Äbo Academy, Finlanda, 1988, în Studii de drept românesc, nr.1, 
1990, p.107-108; 
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14. Notă de lectură la lucrarea Formele organizatorice ale conducerii şi autoconducerii unităţilor 
administrativ-teritoriale, autori Ioan Muraru, Antonie Iorgovan, Gheorghe Uglean, Editura Scrisul românesc, 
1987, în Studii şi cercetări juridice, nr.3, 1989, p.289-290; 
15. Notă de lectură la lucrarea La validità degli atti amministrativi, autor Arnaldo de Valles, Padova, Cedam, 
1986, în Studii şi cercetări juridice, nr.4, 1988, p.387-388. 

Comunicări prezentate la manifestări ştiinţifice internaţionale 
 
1. „Reflectarea instituției contenciosului administrativ în Constituția României. Propuneri de revizuire” 

comunicare prezentată la a XX-a ediţie a Mesei rotunde internaţionale cu tema: „La révision constitutionnelle 
– acteurs et procédures” organizată de Asociația Română de Drept Constituțional și CEREFREA Vila Noël, 
12-13 octombrie 2018, la Vila Noël (Bucureşti); 

2. Codificarea legislației administrative în România de azi, comunicare prezentată la International 
Conference „Contemporary Challenges in Administrative Law and Public Administration”, 27 aprilie 2018, 
ASE, București; 

3. Declarations de patrimoine et d’intérêts des acteurs publics. Le contrôle des rapports de l’Agence 
Nationale de l’Intégrité par les tribunaux de contentieux administratif, comunicare prezentată la 
conferința „Rencontres de la Société de Législation Comparée: DIALOGUE FRANCO-ROUMAIN”, 20-21 
noiembrie 2017, Paris (Franța); 

4. Posibile implicaţii ale codificării procedurii administrative asupra jurisprudenţei administrative, 
comunicare prezentată la Conferinţa internaţională „Europenizarea dreptului administrativ şi codificarea 
procedurii administrative, organizată de Facultatea de ştiinţe politice, administrative şi ale comunicării, 
Centrul de Studii privind buna guvernare, Facultatea de drept-Şcoala doctorală de drept din cadrul UBB şi 
ELSA Cluj-Napoca,13-14 mai 2016, Cluj-Napoca; 

5. L’organisation territoriale en Roumanie: etat des lieux, intervenţie prezentată la Journees d’etude org. 
de Observatory on Local Autonomy (OLA) cu tema: Métropolisation et coopération territoriale en milieu 
rural. Regards croisés en France, Hongrie, Moldavie, Pologne et Roumanie, 8 octombrie 2015, Constanţa; 

6. Controverses concernant les élections des autorités exécutives locales, comunicare prezentată la a XVII 
ediţie a Mesei rotunde internaţionale organizată de CDCIP şi ARDC, 15-16 mai 2015, la Bucureşti, Vila 
Noel; 

7. Le représentant de la Roumanie auprès du Conseil Européen. Quelques réflexions, comunicare 
prezentată la a XVI ediţie a Mesei rotunde internaţionale organizată de Universitatea Mihail Kogălniceanu 
din Iaşi şi Asociaţia Internaţională de Drept Constituţional, 30-31 mai 2014, la Iaşi; 

8. La régionalisation en Roumanie, raport național prezentat la Colocviul organizat de CERCCLE al 
Universității din Bordeaux, intitulat: Les confluences des droits, regards franco-roumains, 13-14 februarie 
2014, Bordeaux (Franța); 

9. Le patrimoine de l’Etat versus le patrimoine des unités administratives-territoriales, raport naţional 
prezentat la a XVI-a ediţie a Zilelor juridice franco-române, consacrată Patrimoniului, 31 mai -1 iunie 
2013, Bucureşti; 

10. L’odyssée du contrôle de la Cour constitutionnelle sur les Résolutions du Parlement et des deux 
chambres. Il s’agit vraiment de la garantie de la suprématie de la Constitution ?,  comunicare prezentată 
la a-XV ediţie a Mesei rotunde internaţionale organizată de Universitatea Mihail Kogălniceanu din Iaşi şi 
Asociaţia Internaţională de drept constituţional, în 24-25 mai 2013, la Iaşi. 

11. Codificarea administrativă și efectele acesteia asupra recursului administrativ, comunicare prezentată 
la workshopul internațional “Alternative Dispute in Administrative Law” organizat de Centrul de studiu al 
bunei guvernări al FSPAC din UBB Cluj-Napoca, 10-11.10.2012, la Cluj-Napoca; 

12. Le contrôle de la Cour Constitutionnelle sur les Résolutions du Parlement et sur les Résolutions des 
deux chambres de celui-ci, comunicare prezentată la a-XIV ediţie a Mesei rotunde internaţionale organizată 
de Universitatea Mihail Kogălniceanu – Iaşi şi Asociaţia Internaţională de drept constituţional, în 25-26 mai 
2012, la Iaşi; 

13. La réorganisation territoriale de la Roumanie, éléments d’actualité – comunicare prezentată la Colocviul 
aniversar organizat cu ocazia împlinirii a 15 ani de la absolvirea primei promoții a Colegiului franco-
român și a 152 de ani de la înființarea Facultății de drept a Universității din București, intitulat  
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„Approches franco-roumaines face au défi européen”, la sala Stoicescu a Palatului Facultății de drept, 
25-26 noiembrie 2011;  

14. Organe d’Etat, autorité publique, pouvoir d’Etat, institution publique. Contribution à la clarification 
des syntagmes”, comunicare prezentată la a-XII ediţie a Mesei rotunde internaţionale organizată de 
Universitatea Mihail Kogălniceanu – Iaşi şi Asociaţia Internaţională de drept constituţional, în 20-21 mai 
2010, la Iaşi; 

15. L’acces au juge dans le domaine de l’urbanisme, comunicare prezentată la seminarul franco-român cu 
tema „Construcţia europeană şi evoluţia dreptului urbanismului. Studiu comparat România-Franţa”, organizat 
de către M.D.R.T., Facultatea de drept a U.B., Colegiul juridic franco-român de studii europene, Asociaţia 
franco-română a juriştilor, A.U.F., R.U.R. şi GRIDAUH (Groupement de recherche sur les institutions et le 
droit de l’aménagement, de l’urbanisme et de l’habitat), în 25-26 martie 2010, la București; 

16. Le principe de la séparation des pouvoirs de l’Etat dans la jurisprudence de la Cour constitutionnelle 
roumaine, comunicare prezentată la a-XI ediţie a Mesei rotunde internaţionale organizată de Universitatea 
Mihail Kogălniceanu – Iaşi și Asociaţia Internaţională de drept constituţional,  în 15-16 mai 2009, la Iaşi; 

17. Quelques considérations concernant les rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif , 
comunicare prezentată la masa rotundă organizată de Universitatea Mihail Kogălniceanu din Iaşi, împreună 
cu Asociaţia Internaţională de drept constituţional, în 23-24 mai 2008, la Iaşi;  

18. Le partenariat public privé, raport naţional prezentat la a XIII-a ediţie a Zilelor juridice franco-române, 
intitulată „Influenţa dreptului comunitar asupra ordinii juridice naţionale”, 8-12 iunie 2005, Paris şi Lille, 
Franţa; 

19. La réorganisation administrative-territoriale de la Roumanie dans la perspective de l’adhésion à 
l’Union Européenne, raport naţional prezentat la a XII-a ediţie a Zilelor juridice franco-române, intitulată 
“Influenţa ordinii juridice a Uniunii Europene asupra ordinii juridice naţionale”, 17-22 iunie 2003, Bucureşti 
şi Constanţa; 

20. Delegarea legislativă în România. Analiză comparativă în raport cu statele occidentale, comunicare (în 
colaborare cu Antonie Iorgovan) prezentată la al XXV-lea Congres internaţional de ştiinţe administrative, 
intitulat:“Guvernarea şi administraţia publică în sec.XXI. Noi tendinţe, noi tehnici”, 9-13 iulie 2001, Atena, 
Grecia; 

21. Fonction publique et Convention européenne des droits de l'homme, co-raport naţional (în colaborare cu 
Genoveva Vrabie) prezentat la a XI-a ediţie a Zilelor juridice franco-române, intitulată: “La Convention 
européenne des droits de l'homme: aspects comparatifs”, 18-20 noiembrie 1999, Strasbourg, Franţa; 

22. L'administration informelle, raport naţional prezentat la al XIV-lea Congres internaţional de drept 
comparat, 31 iulie - 6 august 1994, Atena, Grecia;  

23. Le contentieux administratif en tant qu’instrument de la protéction juridique du citoyen, co-raport (în 
colaborare cu Sofia Popescu) prezentat la a VIII-a ediţie a Zilelor juridice franco-române, 26 octombrie 
- 1 noiembrie 1992, Bucureşti şi Sinaia. 

Comunicări prezentate la manifestări ştiinţifice naţionale 
 
1. Delimitarea act administrativ normativ, act administrativ individual, act administrativ cu caracter 

intern reflectată în jurisprudența instanței de contencios administrativ, comunicare prezentată la 
„Conferinţa naţională de contencios administrativ”, Ediţia a VI-a, Ediție specială de Transilvania, organizată 
de Facultatea de drept a U.B., Facultatea de drept a UBB, Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale 
Comunicării a UBB şi Ed.Universul Juridic, în Sala T1/T2 a FSPAC, UBB, Cluj-Napoca, 13 noiembrie 2019; 

2. Majoritățile în Codul administrativ, comunicare prezentată la conferința Codul administrativ. Dezbateri. 
Soluții. Provocări, organizată de Institutul de Științe Administrative „Paul Negulescu”, Facultatea de drept a 
U.B. și Ed. Universul Juridic, în Sala Constantin Stoicescu a Facultății de drept, 25 septembrie 2019; 

3. Jurisprudența ca izvor al dreptului. Dezlegarea unor chestiuni de drept și recursul în interesul legii în 
jurisprudența administrativă, comunicare prezentată la sesiunea anuală de comunicări științifice a ICJ 
„Acad. Andrei Rădulescu” cu tema Rolul jurisprudenței în dezvoltarea noului drept român, 10 mai 2019; 

4. Trecutul, prezentul și viitorul Dreptului administrativ românesc. Unele reflecții, comunicare prezentată 
la Conferința Națională „Dreptul românesc la 100 de ani de la Marea Unire” organizată de Facultatea de drept 
a UB, 22-23 noiembrie 2018; 
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5. Activitatea Agenției Naționale de Integritate reflectată în jurisprudența instanțelor de contencios 
administrativ, comunicare prezentată la „Conferinţa naţională de contencios administrativ”, Ediţia a IV-a, 
organizată de Facultatea de drept a U.B., INPPA şi Ed.Universul Juridic, în Aula Magna a Facultăţii de drept, 
17 mai 2018; 

6. Regimul incompatibilităților în legislația românească. Unele reflecții, comunicare prezentată la sesiunea 
anuală de comunicări științifice a ICJ „Acad. Andrei Rădulescu” cu tema Dreptul românesc la 100 de ani de 
la Marea Unire. Dimensiuni și tendințe, 20 aprilie 2018; 

7. Probleme practice privind exercitarea dreptului de tutelă administrativă al prefectului, comunicare 
prezentată la „Conferinţa naţională de contencios administrativ”, Ediţia a III-a, organizată de Facultatea de 
drept a U.B., INPPA şi Ed.Universul Juridic, în Aula Magna a Facultăţii de drept, 4 mai 2017; 

8. Raporturile constituţionale dintre autorităţile publice. Unele reflecţii, alocuţiune introductivă prezentată 
la Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice „10 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană. Impactul 
asupra evoluţiei dreptului românesc” a ICJ „Acad. Andrei Rădulescu”, 31 martie 2017;  

9. Personalul din administraţie. Unele reflecţii pe marginea tezelor prealabile ale Proiectului Codului 
administrativ, intervenţie la cea de-a V-a Conferinţă anuală cu tema: Funcţia publică: Statut, Integritate, 
Administrare organizată de Centrul de Drept Public şi Ştiinţe Administrative având drept partener Societatea 
Academică de Ştiinţe Administrative şi Institutul de Drept Public şi Ştiinţe Administrative al României, 
SNSPA, Bucureşti, 21 octombrie 2016;  

10. Problema proceselor paralele în cazul încheierii unui act de control concomitent încheierii procesului 
verbal de sancţionare contravenţională, intervenţie şi exercitarea calităţii de moderator la Conferinţa 
naţională „Procesul contravenţional. Actualitate, perspective”, prima ediţie, organizată de Facultatea de drept 
a U.B., Ed.Universul Juridic, în Aula Magna a Facultăţii de drept, 23 iunie 2016; 

11. Codificarea procedurii administrative şi a dreptului administrativ, alocuţiune introductivă prezentată la 
Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice „Intrarea în vigoare a noilor coduri. O primă evaluare” a ICJ „Acad. 
Andrei Rădulescu”, 15 aprilie 2016;  

12. Nulitatea actelor administrative. Poate fi aceasta constatată de procurorul de caz şi de judecătorul unei 
cauze penale ? comunicare prezentată la „Conferinţa naţională de contencios administrativ”, Ediţia a II-a, 
organizată de Facultatea de drept a U.B., INPPA şi Ed.Universul Juridic, în Aula Magna a Facultăţii de drept, 
7 aprilie 2016;  

13. „Regimul proprietăţii publice: obiect al Codului civil sau al Codului administrativ?”; comunicare 
prezentată la Conferinţa ştiinţifică naţională cu titlul „Aspecte actuale ale proprietăţii publice în România din 
perspectiva codificării dreptului administrativ, organizată de ICJ „Acad. Andrei Rădulescu”, de ISA „Paul 
Negulescu” şi de MDRAP, la Academia Română, 24 iunie 2015; 

14. „Jurisdicţia constituţională cu privire la controlul Ordonanţelor Guvernului ieşite din vigoare”, 
comunicare prezentată la Sesiunea ştiinţifică anuală a ICJ „Acad. Andrei Rădulescu”, 17 aprilie 2015; 

15. „Contenciosul administrativ şi urbanismul”, comunicare prezentată la Conferinţa cu tema „Carenţe ale 
actualei reglementări în materia contenciosului administrativ”, organizată de Facultatea de drept a U.B. şi 
Ed.Universul Juridic, în Aula Magna a Facultăţii de drept, 2 aprilie 2015; 

16. „Dinamica administrației publice românești în context european. Unele reflecții”, comunicare prezentată 
la Conferința internațională a AUB-SAS „Administrația publică-tendințe actuale”, 31 octombrie 2013;  

17. „Regionalizarea. Implicații legislative”, comunicare prezentată la Sesiunea ştiinţifică a ICJ „Acad. Andrei 
Rădulescu”, 29 martie 2013; 

18. „Propuneri privind revizuirea capitolului privitor la Guvern din titlul III al Constituției României”, 
intervenție la Dezbaterea științifică națională „Revizuirea Constituției.Necesitate, oportunitate, obiective 
posibile”, organizată de ICJ „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române și Asociația Română de Drept 
Constituțional, în Aula Academiei Române, 7 martie 2013; 

19. „Regimul juridic aplicabil autorităților administrative centrale autonome”, la conferința organizată în 
cadrul Proiectului Guvernanță/Guvernământ. Semnificația constituțională a autonomiei, Proiect CNCSIS, 
PN-II-ID-PCE-2011-3-0115, manager de proiect : Bogdan Iancu (UB), 19 mai 2012; 

20. „Codul administrativ - o prioritate legislativă pentru România”, comunicare prezentată la Sesiunea 
ştiinţifică a Institutului de Cercetări Juridice ”Acad.Andrei Rădulescu”, 30 martie 2012; 

21. „Necesitatea codificării dreptului administrativ şi a procedurii administrative”, comunicare prezentată 
la Sesiunea ştiinţifică a ICJ „Acad.Andrei Rădulescu”, 26 aprilie 2010; 
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22. „Despre reorganizarea administrativ-teritorială a ţării” comunicare prezentată la Sesiunea ştiinţifică a 
ICJ „Acad.Andrei Rădulescu”, 29 aprilie 2009; 

23. „Raporturile constituţionale dintre şeful statutului şi premier în state ale Uniunii Europene. O 
abordare comparativă”, comunicare prezentată la Sesiunea ştiinţifică a I.C.J., 17 aprilie 2008; 

24. „Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară. Modelul european”, comunicare prezentată la Sesiunea 
ştiinţifică anuală a I.S.A.“Paul Negulescu”, Sibiu, 18-19 mai 2007; 

25. „Excepţia de ilegalitate”, comunicare prezentată la Sesiunea ştiinţifică a I.C.J., 29 martie 2007; 
26. „Evoluţia legislativă a controlului de legalitate exercitat de prefect”, comunicare prezentată la Sesiunea 

ştiinţifică anuală a I.S.A.“Paul Negulescu”, Sibiu, 19-20 mai 2006, publicată în Caietul ştiinţific nr.8/2006 al 
I.S.A. “Paul Negulescu”, Secţiunea pentru ştiinţe juridice şi administrative, Editura Burg, Sibiu; 

27. „Reflectarea principiilor aplicabile administraţiei publice din statele membre ale Uniunii Europene în 
legislaţia românească”, comunicare prezentată la Sesiunea ştiinţifică a I.C.J., 24 martie 2006; 

28. „Parteneriatul public-privat între legislaţia adoptată şi practicile instituţionale”, comunicare prezentată 
la Sesiunea ştiinţifică anuală a I.S.A.“Paul Negulescu”, Sibiu, 20-21 mai 2005, publicată în Caietul ştiinţific 
nr.7/2005 al I.S.A. “Paul Negulescu”, Secţiunea pentru ştiinţe juridice şi administrative, Editura Burg, Sibiu; 

29. “Modificările esenţiale aduse contenciosului administrativ prin noua lege în materie”, comunicare 
prezentată la Sesiunea ştiinţifică a I.C.J., 25 martie 2005; 

30. “Principiul descentralizării administrative şi instituţia prefectului între deziderat şi realitate”, 
comunicare prezentată la Sesiunea jubiliară a I.S.A.“Paul Negulescu”, Sibiu, 21-22 mai 2004, publicată în 
Caietul ştiinţific nr.6/2004 al I.S.A. “Paul Negulescu”, Secţiunea pentru ştiinţe juridice şi administrative, 
Editura Burg, Sibiu; 

31. “Raporturile constituţionale dintre autorităţile publice în perspectiva revizuirii Constituţiei”, 
comunicare prezentată la Sesiunea ştiinţifică anuală a I.S.A.“Paul Negulescu”, Sibiu, 9-10 mai 2003, 
publicată în Caietul ştiinţific nr.5/2003 al I.S.A. “Paul Negulescu”, Secţiunea pentru ştiinţe juridice şi 
administrative, Editura Burg, Sibiu, p.218-230; 

32. “Principiul transparenţei în administraţia publică, în perspectiva aderării la Uniunea Europeană ”, 
comunicare prezentată la Sesiunea ştiinţifică a I.C.J., 28 martie 2003, publicată în Colecţia Dreptul românesc 
şi integrarea europeană, vol.I, 2003; 

33. “Unele consideraţii privind codificarea procedurii administrative”, comunicare prezentată la Sesiunea 
ştiinţifică anuală a I.S.A.R.“Paul Negulescu”, Sibiu, 17-18 mai 2002, publicată în Caietul ştiinţific nr.4/2002 
al I.S.A. “Paul Negulescu”, Secţiunea pentru ştiinţe juridice şi administrative, Editura Burg, Sibiu; 

34. “Un punct de vedere în legătură cu noua reglementare privind organizarea şi funcţionarea Guvernului 
României şi a ministerelor”, comunicare prezentată la Conferinţa naţională a I.S.A.R.“Paul Negulescu”, 
Sibiu, 17-19 mai 2001, publicată în Caietul ştiinţific nr.3/2001 al I.S.A. “Paul Negulescu”, Secţiunea pentru 
ştiinţe juridice şi administrative, Editura Burg, Sibiu, p.18-35; 

35. “Aspecte controversate privind regiile autonome în raport cu legislaţia de după 1990 ”, comunicare 
prezentată la Sesiunea ştiinţifică anuală a I.S.A.R.“Paul Negulescu”, Sibiu, 26-27 noiembrie 1999, publicată 
în Caietul ştiinţific nr.1/1999 al I.S.A. “Paul Negulescu”, Secţiunea pentru ştiinţe juridice şi administrative, 
Editura Burg, Sibiu, p.50-58; 
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