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Curriculum vitae  
Europass  

 

INFORMAŢII PERSONALE 
 

Nume şi prenume  VRABIE Genoveva 

Adresă  B-dul Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 10, Bl.B1, Sc.B, Et.2, Ap.4 

Telefon  40-232-218.422 

Fax  40-232-279.821 

E-mail   genoveva.vrabie@umk.ro  

 

Naţionalitate  Română 

 

Data naşterii  31.01.1938 

 

EXPERIENŢĂ 

PROFESIONALĂ* (ÎNCEPÂND CU CEA 

MAI RECENTĂ)  
  

• Data (de la – până la)  • Din 1996 -   până în prezent  

• Numele şi adresa angajatorului  Universitatea "Mihail Kogălniceanu" din Iaşi; Str. Băluşescu, nr.2, Iaşi / 700.309 

• Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Activitate didactică realizată la disciplinele „Drept constituţional şi instituţii politice”, „Drept 
constituţional comparat”,  „Teoria generală a dreptului”, „Justiţie constituţională”; „Executivul 
românesc contemporan”, „Executivul în statele europene”  

• Funcţia sau postul ocupat  - Profesor la Facultatea Drept – Catedra de Drept Public 

- Rectorul Universităţii "Mihail Kogălniceanu" din Iaşi (1996- martie 2012) 

- Preşedintele Univ. "Mihail Kogălniceanu" din Iaşi din 2012 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Profesor - Activitate de predare; Îndrumare în elaborarea lucrărilor de licenţă; Îndrumare în 
elaborarea lucrărilor de disertaţie; Activitate de cercetare ştiinţifică 

 

• Data (de la – până la)  • Din  1990 până în 1996 

• Numele şi adresa angajatorului  Universitatea "Mihail Kogălniceanu" din Iaşi; Str. Băluşescu, nr.2, Iaşi / 700.309 

• Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Activitate didactică realizată la disciplinele „Drept constituţional şi instituţii politice”,  „Teoria 
generală a dreptului” 

• Funcţia sau postul ocupat  - Conferenţiar la Facultatea Drept – Catedra de Drept Public 

- Decanul Facultăţii de Drept 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Activitate de predare; Îndrumare în elaborarea lucrărilor de licenţă; Activitate de cercetare 
ştiinţifică 

 

• Data (de la – până la)  • 1996 - 2000  

• Numele şi adresa angajatorului  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, B-dul Carol I,  nr. 11, Iaşi, 700506 

• Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Activitate didactică realizată la disciplinele: „Drept constituţional şi instituţii politice”,  „Teoria 
generală a dreptului”  

• Funcţia sau postul ocupat  - Profesor la Facultatea Drept – Catedra de Drept Public 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Activitate de predare; Îndrumare în elaborarea lucrărilor de licenţă; Activitate de cercetare 
ştiinţifică 

 

• Data (de la – până la)  • 1991 - 1996  

• Numele şi adresa angajatorului  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, B-dul Carol I,  nr. 11, Iaşi, 700506 

• Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Activitate didactică realizată la disciplinele: „Drept constituţional şi instituţii politice”,  „Teoria 
generală a dreptului”  

• Funcţia sau postul ocupat  - Conferenţiar la Facultatea Drept – Catedra de Drept Public 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Activitate de predare; Îndrumare în elaborarea lucrărilor de licenţă; Activitate de cercetare 
ştiinţifică 

 

• Data (de la – până la)  • 1971 - 1991  

• Numele şi adresa angajatorului  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, B-dul Carol I,  nr. 11, Iaşi, 700506 

• Tipul activităţii sau sectorul de  Activitate didactică realizată la disciplinele:  „Teoria generală a statului şi dreptului”, „Arbitraj de 

mailto:rectorat@umk.ro
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activitate stat”, „Istoria doctrinelor politice”, „Drept” (la Facultatea de Ştiinţe economice) 

• Funcţia sau postul ocupat  – lector la Facultatea de Drept din cadrul Universităţii “Al.I.Cuza” – Iaşi 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Activitate de predare şi seminarizare; Activitate de cercetare ştiinţifică 

 

• Data (de la – până la)  • 1964 - 1971  

• Numele şi adresa angajatorului  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, B-dul Carol I,  nr. 11, Iaşi, 700506 

• Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Activitate didactică realizată la disciplinele: „Teoria generală a statului şi dreptului”, „Drept civil”, 
„Dreptul familiei” 

• Funcţia sau postul ocupat  asistent la Facultatea de Drept din cadrul Universităţii “Al.I.Cuza” - Iaşi   

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Activitate de seminarizare; Activitate de cercetare ştiinţifică 

 
 
 

• Data (de la – până la)  • 1961  - 1963 – Preparator la Institutul Agronomic „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi   

  

• Numele şi adresa angajatorului  Institutul Agronomic „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi, Aleea Mihail Sadoveanu, Nr. 3, Iaşi  

• Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Activitate didactică realizată la disciplina „Economie politică” 

• Funcţia sau postul ocupat  Preparator 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Activitate de seminarizare; Activitate de cercetare ştiinţifică 

 
*A se vedea şi informaţiile cu privire la activitatea profesională inserate în rubrica „Alte aptitudini şi competenţe” 
 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE (ÎNCEPÂND CU 

CEA MAI RECENTĂ) 
• Perioada (de la – până la)  • 1969 - 1973 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei prin care 

s-a realizat formarea profesională 

 Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept 

• Domeniul studiat / aptitidini 
ocupaţionale 

 Specializarea: Teoria generală a statului  şi dreptului 

Elaborarea tezei cu titlul “Politica, morala şi dreptul – forme de reglementare a relaţiilor sociale” 

• Tipul calificării / diploma obţinută  Doctor în drept 

 

• Perioada (de la – până la)  • 1957 - 1961 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei prin care 

s-a realizat formarea profesională 

 Universitatea „Al.Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Drept 

• Domeniul studiat / aptitidini 
ocupaţionale 

 Drept / Ştiinţe juridice 

 

• Perioada (de la – până la)  • 1951 - 1955 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei prin care 

s-a realizat formarea profesională 

 Liceul nr. 1 , Brăila 

 

• Perioada (de la – până la)  1973, 1974, 1975 şi 1977 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei prin care 

s-a realizat formarea profesională 

 Faculté de Droit Comparé, Strasbourg 

Studii post-universitare 

• Domeniul studiat / aptitidini 
ocupaţionale 

 Drept comparat 

• Tipul calificării / diploma obţinută  Diplomat în Drept comparat 

 
 

• Perioada (de la – până la)  Iulie 1993,  iulie 1994 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei prin care 

s-a realizat formarea profesională 

 Institut International de Droits de l'Homme – Strasbourg 
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• Domeniul studiat / aptitidini 
ocupaţionale 

 Drepturile omului 

• Tipul calificării / diploma obţinută  Certificat de absolvire 

 
 

• Perioada (de la – până la)  august 1994 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei prin care 

s-a realizat formarea profesională 

 Stagiu la Consiliul Europei 

• Domeniul studiat / aptitidini 
ocupaţionale 

 Drepturile omului 

• Tipul calificării / diploma obţinută  Certificat  

 
 
 

EEXXPPEERRIIEENNŢŢĂĂ  JJUURRIIDDIICCĂĂ  

  
• Date   1111--1122  aapprriilliiee  22001133  

• Numele şi tipul instituţiei, 

 

Adresa 

 UUnniivveerrssiittaatteeaa  „„PPeettrruu  MMaaiioorr””  ddiinn  TTgg..  MMuurreeşş,,  FFaaccuullttaatteeaa  ddee  ŞŞttiiiinnţţee  EEccoonnoommiiccee,,  JJuurriiddiiccee  şşii  

AAddmmiinniissttrraattiivvee  
Str. Livezeni, nr. 69, Tg. Mureş, România 

• Ocupaţia şi poziţia deţinută  Participant la Conferinţa internaţională având ca temă „The Challenges of the 21st Century in 
Law and Public Administration”  

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

  Prezentarea raportului intitulat „Critiques faites à certains textes constitutionnels par des 
structures européennes et les objectifs possibles de la future réforme  constitutionnelle" 

 

• Date   77  mmaarrttiiee  22001133  

• Numele şi tipul instituţiei, 

Adresa 

 AAccaaddeemmiiaa  RRoommâânnăă,,  IInnssttiittuuttuull  ddee  CCeerrcceettăărrii  JJuurriiddiiccee  „„AAccaadd..  AAnnddrreeii  RRăădduulleessccuu””  

AAccaaddeemmiiaa  RRoommâânnăă,,  CCaalleeaa  VViiccttoorriieeii,,  nnrr..  112255,,  BBuuccuurreeşşttii,,  RRoommâânniiaa 

• Ocupaţia şi poziţia deţinută  Co-organizator al dezbaterii ştiinţifice naţionale cu tema: „Revizuirea Constituţiei – necesitate, 
oportunitate, obiective posibile”,  

Participant la manifestarea sus-menţionată, ce a constituit un forum academic de dezbatere a 
principalelor probleme ale revizuirii Legii fundamentale  

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

  Munca în echipă pentru organizarea evenimentului, stabilirea tematicii, invitarea 
specialiştilor  

 Prezentarea raportului intitulat „Critici aduse unor texte constituţionale de către unele 
structuri europene şi obiectivele posibile ale viitoarei reforme constituţionale” 

  
• Date   1155  ddeecceemmbbrriiee  22001122  

• Numele şi tipul instituţiei, 

 

Adresa 

 UUnniivveerrssiittaatteeaa  „„PPeettrruu  MMaaiioorr””  ddiinn  TTgg..  MMuurreeşş,,  FFaaccuullttaatteeaa  ddee  ŞŞttiiiinnţţee  EEccoonnoommiiccee,,  JJuurriiddiiccee  şşii  

AAddmmiinniissttrraattiivvee  

Str. Livezeni, nr. 69, Tg. Mureş, România 

• Ocupaţia şi poziţia deţinută  Participant la Simpozionul „100 de ani de la nașterea profesorului Tudor DRĂGANU”, organizat 
de Departamentul de Discipline Juridice și Administrative din cadrul Facultății de Științe 
Economice, Juridice și Administrative a Universității „Petru Maior” din Tg-Mureș, în parteneriat 
cu Fundația PRO IURE   

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

  Prezentarea raportului intitulat „Câteva comentarii privind principiile înscrise în art. 61 alin. 
1 din Constituţia României” 

• Date   1122--1188  sseepptt..22001122  

• Numele şi tipul instituţiei, 

Adresa 

 UUnniivveerrssiiddaaddee  ddee  SSãoo  PPaauulloo  

Largo Sao Francisco, 95-1o  andar Centro São Paulo – se - Brazilia 

• Ocupaţia şi poziţia deţinută  Profesor invitat la Şcoala Doctorală a Facultăţii de Drept şi la Master 

Participant la Masa Rotundă organizată de Facultatea de Drept şi Institutul PIMENTA BUENO 
având ca temă Separação dos poderes e legiferação a criação do direito no século XXI. Tema: 
„Les sources de droit pour le juge national” 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

  Prelegeri în cadrul Programului Pos-Graduation al Departamentului de Master şi Doctorat: 

2) Drept internaţional constituţional / Drept constituţional internaţional ?   

3) Conflicte juridice de natură constituţională între autorităţile publice 

 Întâlniri cu profesorii Facultăţii de Drept 

 Întâlniri cu doctoranzii şi masteranzii Facultăţii de Drept 
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• Date   MMaaii  11999977--22001133  

• Numele şi tipul instituţiei, 

Adresa 

 UUnniivveerrssiittaatteeaa  „„MMiihhaaiill  KKooggăăllnniicceeaannuu””  ddiinn  IIaaşşii  şşii  AAssoocciiaaţţiiaa  RRoommâânnăă  ddee  DDrreepptt  CCoonnssttiittuuţţiioonnaall    
Str. Băluşescu, nr.2, Iasi – 700.309; http://www.umk.ro  

• Ocupaţia şi poziţia deţinută  Rector al Universităţii „Mihail Kogălniceanu” din Iaşi până în  martie 2012,  

Preşedinte al Centrului Francofon de Drept constituţional  

Preşedinte al Asociaţiei Române de Drept Constituţional  

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

  Munca în echipă pentru organizarea Meselor Rotunde anuale, stabilirea tematicii, invitarea 
specialiştilor 

 Coordonarea muncii de organizare. Moderarea lucrărilor. Prezentarea anuală a unei 
comunicări 

 Editarea anuală a unui volum cu lucrările Mesei Rotunde  

  
• Date   NNoovv..  22000077  --  22001122  

• Numele şi tipul instituţiei, 

Adresa 

 ŞŞccooaallaa  NNaaţţiioonnaallăă  ddee  şşttiiiinnţţee  PPoolliittiiccee  şşii  AAddmmiinniissttrraattiivvee  
Str. Emanoil Bacaloglu, nr.2, Sector 1, Bucureşti 

• Ocupaţia şi poziţia deţinută  Participant (cu comunicare)  

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

  Raportor 

 Moderator 

  
• Date   11--33  ddeecceemmbbrriiee  22001122  

• Numele şi tipul instituţiei, 

Adresa 

 CCuurrtteeaa  CCoonnssttiittuuţţiioonnaallăă  ddiinn  AAnnddoorrrraa    
Carrer de la Vall, s/n, -Antiga Sindicatura- CP. AD500, ANDORRA LA VELLA, tconstitucional@andorra.ad 

RReeţţeeaauuaa  EEuurrooppeeaannăă  ddee  DDrreepptt  CCoonnssttiittuuţţiioonnaall    

UUnniivveerrssiittaatteeaa  ddiinn  RReeggeennssbbuurrgg    ((UUnniivveerrssiittäätt  RReeggeennssbbuurrgg))  

Universitätsstraße 31 ;  93053 Regensburg; http://www.uni-regensburg.de/  

• Ocupaţia şi poziţia deţinută  Participant la al III-lea Colocviu de Justiţie constituţională organizat de Curtea Constituţională din 
Andorra, având ca temă „Les cours constitutionnelles et la doctrine: Quel dialogue ?” 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

  Prezentarea raportului având ca temă La jurisprudence de la Cour Constitutionnelle et la 
diversité des positions prises par les spécialistes en droit à l’égard de certaines solutions 
adoptées 

 Vizitarea Curţii Constituţionale şi a Parlamentului din Andorra. Schimb de experienţă. 

  
• Date   2255--2277  FFeebbrr..22001111  

• Numele şi tipul instituţiei, 

Adresa 

 UUnniivveerrssiittaatteeaa  LLaavvaall  ((CCaannaaddaa))      

2325, rue de l'Université ; Québec (Québec) G1V 0A6; Canada;  http://www.ulaval.ca 

şşii  

AAdduunnaarreeaa  NNaaţţiioonnaallăă  ddnn  QQuuéébbeecc  ((Assemblée nationale du Québec) 

Édifice Jean-Antoine-Panet; 1020, rue des Parlementaires; Québec (Québec) G1A 1A3 ; hhttttpp::////wwwwww..aassssnnaatt..qqcc..ccaa//ffrr//    

• Ocupaţia şi poziţia deţinută  Raportor la  Colocviul international „Plurielle et fière de l’être: la Francophonie parlamentaire” 
organizat de Universitatea Laval si Adunarea Nationala din Quebec  

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

  Prezentarea unui raport (realizat în colaborare cu prof.dr. Simina Tănăsescu) privind 
Parlamentul României.  

 Vizitarea Universităţii Laval; schimb de experienţă 

 Colaborarea cu specialişti din 14 state 

  
 

• Date   OOcctt..  22001100  ppâânnăă  aazzii    

• Numele şi tipul instituţiei, 

Adresa 

 CCeennttrruull  ddee  EExxcceelleennţţăă  AAccaaddeemmiiccăă    

ŞŞccooaallaa  NNaaţţiioonnaallăă  ddee  SSttuuddiiii  PPoolliittiiccee  şşii  AAddmmiinniissttrraattiivvee  

Str.Povernei nr.6-8, Sector 1, Bucureşti,  http://www.snspa.ro/ 

• Ocupaţia şi poziţia deţinută  Membru 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

  Promovarea colaborării specialiştilor din domeniu Dreptului administrativ de la Şcoala 
Naţională de Studii Politice şi Administrative, Universitatea Bucureşti şi Universitatea 
„Mihail Kogălniceanu” din Iaşi pentru organizarea unor manifestări ştiinţifice având ca scop 
clarificarea problemelor majore ale administraţiei publice 

 

• Date   DDeecc..  22000088,,  ddeecc..  22000099,,  sseepptt..22001100,,  iiuulliiee  22001111,,  mmaarrttiiee  22001122  

• Numele şi tipul instituţiei, 

Adresa 

 UUnniivveerrssiittaatteeaa  ddiinn  RReeggeennssbbuurrgg    ((UUnniivveerrssiittäätt  RReeggeennssbbuurrgg))  

Universitätsstraße 31 ;  93053 Regensburg; http://www.uni-regensburg.de/ 

http://www.umk.ro/
mailto:tconstitucional@andorra.ad
http://www.ulaval.ca/
http://www.assnat.qc.ca/fr/
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• Ocupaţia şi poziţia deţinută  Membru fondator al Reţelei Europene de Drept Constituţional  

Membru în Comitetul Executiv al Reţelei Europene de Drept Constituţional 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

  Munca în echipă pentru organizarea Reţelei Europene de Drept Constituţional şi stabilirea 
modului de lucru 

 Exprimarea unui punct de vedere naţional în luarea deciziilor privind organizarea şi 
funcţionarea Reţelei Europene de Drept Constituţional 

 Organizarea unor activităţi de atragere a celorlalţi membri ai acestei structuri la lucrările 
Mesei rotunde francofone organizată anual de Asociaţia Română de Drept Constituţional în 
colaborare cu Universitatea „Mihail Kogălniceanu” din Iaşi 

 

• Date   IIaannuuaarriiee  22000088  ––  iiaannuuaarriiee  22000099  

• Numele şi tipul instituţiei, 

Adresa 

 PPrreeşşeeddeennţţiiaa    RRoommâânniieeii  

Palatul Cotroceni, Bulevardul Geniului nr. 1-3, Sector 6 – Bucuresti; www.presidency.ro   

• Ocupaţia şi poziţia deţinută  Membru al Comisiei presidenţiale de analiză a regimului politic şi constituţional din România – 
Pentru consolidarea statului de drept 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

  Analiza reglementării şi funcţionării sistemului politic în România post-decembristă 

 Discutarea problemelor actuale ale sistemului cu ceilalţi membri ai Comisiei – lunar – la 
sediul Preşedenţiei României, timp de un an. 

 Întocmirea de referate şi rapoarte; întocmirea raportului final împreună cu ceilalţi membri ai 
Comisiei 

 Prezentarea raportului Comisiei Presidenţiale de Analiză a Regimului Polititc şi 
Constituţional din România pe data de 14 ianuarie 2009 în sala „Al.Ioan Cuza” a Palatului 
Cotroceni în prezenţa Preşedintelui Senatului, Preşedintelui Camerei Deputaţilor, a 
Primului ministru, Preşedintelui Curţii Constituţionale a României, a Preşedintelui Înaltei 
Curţi de Casaţie şi Justiţie, Preşedintelui Consiliului Legislativ şi a numeroşi specialişti din 
domeniul dreptului public. 

 

• Date   2277--2288  nnooiieemmbbrriiee  22000088  

• Numele şi tipul instituţiei, 

Adresa 

 UUnniivveerrssiittaatteeaa  CCoommpplluutteennssee  ddiinn  MMaaddrriidd  ((UUnniivveerrssiiddaadd  CCoommpplluutteennssee  ddee  MMaaddrriidd))  

Ciudad Universitaria - 28040 Madrid; Tel. +34 914520400; http://www.ucm.es/ e-mail: informacion@ucm.es      

• Ocupaţia şi poziţia deţinută  Profesor invitat la cursuri de MASTER şi la Seminarul  Internaţional „De la Constitucion Europea 
al Tratato de Lisboa (I) 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

  Expuneri în faţa masteranzilor şi a cadrelor didactice ale Facultăţii de Drept (Universitatea 
Complutense) privind „Natura juridică a Tratatului instituind o Constituţie pentru Europa” 

 Participare la întâlniri cu membrii Catedrei de Drept constituţional, cu studenţii; vizită la 
bibliotecă 

 

• Date   1133  ooccttoommbbrriiee  22000088  

• Numele şi tipul instituţiei, 

Adresa 

 FFoorruummuull  AAccaaddeemmiicc  RRoommâânn  

http://www.forumul-academic-roman.org/  

• Ocupaţia şi poziţia deţinută  Invitat. Moderator 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Studierea regimurilor constituţionale din Uniunea Europeană. Întocmirea unui raport. 
Prezentarea raportului pe 13 octombrie 2008 la Palatul Parlamentului. Moderarea Secţiunii a III-
a „Puterea judecătorească. A treia putere în stat ?” Negocierea unui plan de colaborare cu alte 
instituţii, în special cu FAR 

 

• Date   MMaaii  22000077  

• Numele şi tipul instituţiei, 

Adresa 

 NNeeww  EEuurrooppee  CCoolllleeggee  

Str. Plantelor, nr.21, Bucureşti 023971,  http://www.nec.ro/  

• Ocupaţia şi poziţia deţinută  Invitat la Colocviul internaţional „The Law / Politics Distinction in contemporany Public Law 
adjudication” 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Studierea problemelor privind independenţa Justiţiei în România 

Întocmirea unui raport. Prezentarea acestuia. 

Colaborarea cu specialişti din alte domenii – filosofie, politologie, sociologie, etc. – şi pregătirea 
colaborării cu Universitatea „Mihail Kogălniceanu” pentru organizarea unor simpozioane pe teme 
de interes comun. 

 

• Date   MMaarrttiiee  ––  aapprriilliiee  22000066  

• Numele şi tipul instituţiei, 

Adresa 

 UUnniivveerrssiittaatteeaa  OOttttaawwaa  ((UUnniivveerrssiittéé  dd''OOttttaawwaa)), Facultatea de Drept, Catedra de Drept constituţional  
75, avenue Laurier Est ; Ottawa ON Canada K1N 6N5 infoservice@uOttawa.ca; http://www.uottawa.ca/  

• Ocupaţia şi poziţia deţinută  Profesor invitat şi participant la Colocviul „L’Etat en marche, transparence et reddition de 

http://www.presidency.ro/
http://www.ucm.es/
mailto:informacion@ucm.es
http://www.forumul-academic-roman.org/
http://www.nec.ro/
mailto:infoservice@uOttawa.ca
http://www.uottawa.ca/
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comptes” din 24-25 martie 2006 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Predarea cursului „Justiţie constituţională”; organizarea unor structuri de colaborare cu studenţii 
în vederea cunoaşterii reciproce. Participarea la activităţile Facultăţii de Drept, Secţia „Droit civil” 
şi, îndeosebi, la Colocviul „L’Etat en Marche ....” 

 

• Date   2277  aauugguusstt  ––  77  sseepptteemmbbrriiee  22000055  

• Numele şi tipul instituţiei, 

Adresa 

 UUnniivveerrssiittaatteeaa  MMaacckkeennzziiee  ddiinn  SSaaoo  PPaauulloo,,  BBrraazziilliiaa  ((UUnniivveerrssiiddaaddee  PPrreessbbiitteerriiaannaa  MMaacckkeennzziiee))  
Rua da Consolação, 930 - Cep 01302-907 - Consolação - São Paulo - SP – Brasil; 
http://www.mackenzie.com.br/  

• Ocupaţia şi poziţia deţinută  Profesor invitat  

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Prezentarea unei conferinţe la Universitatea Mackenzie, Facultatea de Drept, Catedra de Drept 
Constituţional, cu titlul „L’integration européenne et la souveraineté d’Etat”. 

Întâlnire cu Baroul de avocaţi din Brasilia. 

Prezentarea conferinţei având ca temă „Constituţia UE şi Constituţia României” şi a Conferinţei 
„Les rapports entre les pouvoirs d’Etat en Roumanie après la revision constitutionnelle de 2003”. 

Lansare de carte „Les régimes politiques des pays de l’UE et de la Roumanie” (coordonator 
Genoveva VRABIE), în prezenţa unei asistenţe formate din cadre didactice, studenţi, notabilităţi 
ale vieţii cultural ştiinţifice. 

 

• Date   2288  nnooiieemmbbrriiee  22000055  

• Numele şi tipul instituţiei, 

Adresa 

 UUnniiuunneeaa  JJuurriişşttiilloorr  ddiinn  RRoommâânniiaa  
Bulevardul Gen. Gheorghe Magheru 22, Sectorul 1 Bucuresti, Bucuresti-Ilfov 010334; office@ujr-dreptul.ro  

• Ocupaţia şi poziţia deţinută  Participarea la dezbaterea  „Învăţământul juridic românesc”  

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Prezentarea unei analize sintetice privind învăţământul juridic din universităţile particulare 

Moderarea dezbaterilor alături de prof. Iosif Gavril Chiuzbaian. 

 

• Date   88  ooccttoommbbrriiee  22000055  

• Numele şi tipul instituţiei, 

Adresa 

 UUnniivveerrssiittaatteeaa  ““MMiihhaaiill  KKooggăăllnniicceeaannuu””  ddiinn  IIaaşşii   
Băluşescu, nr.2 IAŞI–700.309, www.umk.ro;  

şi IInnssttiittuuttuull  ddee  IIssttoorriiee  ““AA..DD..XXeennooppooll””  ddiinn  IIaaşşii  
Lascăr Catargi nr.15; 700107-Iaşi, institut@xenopol.iasi.astral.ro  

• Ocupaţia şi poziţia deţinută  Organizator şi raportor 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Colaborarea cu Institutul de Istorie „A.D.Xenopol” din Iaşi, Biblioiteca Centrală universitară şi 
Asociaţia Română de Drept constituţional pentru organizarea unui Simpozion comemorativ 
Constantin C. Angelescu. 

Invitarea unor specialişti. Moderarea lucrărilor unei secţii. Organizarea dezbaterilor. 

Atragerea urmaşilor Familiei Constantin C.Angelescu la organizarea unor evenimente ulterioare. 

 

• Date   3300  nnooiieemmbbrriiee  22000044  

• Numele şi tipul instituţiei, 

Adresa 

 Université de Montréal  
http://www.umontreal.ca/  

• Ocupaţia şi poziţia deţinută  Conferinţe privind reforma constituţională în România  

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Pregătirea evenimentului, prezentarea conferinţei, întâlniri cu mari specialişti canadieni (Joseph-
G. Turi, José Woehrling, A. Tremblay etc.) 

Proiecte de colaborare. 

 

• Date   11999988--22000044  

• Numele şi tipul instituţiei, 

Adresa 

 UUnniivveerrssiittaatteeaa  LLiibbeerrăă  IInntteerrnnaaţţiioonnaallăă  ddiinn  MMoollddoovvaa  
52 Vlaicu Parcalab street, Chisinau, MD-2012 Republic of Moldova; http://www.ulim.md/  

• Ocupaţia şi poziţia deţinută  Membru în Consiliul Ştiinţific 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Analiza tezelor de doctorat.  

Întocmirea rapoartelor. Luarea deciziilor împreună cu ceilalţi membri ai comisiei în privinţa 
acordării titlului de doctor. 

 

• Date   2277--2299  ooccttoommbbrriiee  22000044  

• Numele şi tipul instituţiei, 

Adresa 

 UUnniivveerrssiittéé  ddee  BBoouurrggooggnnee    
Esplanade Erasme; BP 27877 - 21078 DIJON CEDEX http://www.u-bourgogne.fr/  

• Ocupaţia şi poziţia deţinută  Coorganizator al Mesei Rotunde având ca temă „L’Ecole et le modèle français” 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Prezentarea raportului intitulat „Le Parlement de la Roumanie dans la perspective des modèles 
de réglementation juridique”. Moderator al unei secţiuni.  

Organizarea unei întâlniri cu studenţii Facultăţii de Drept. 

http://www.mackenzie.com.br/
mailto:office@ujr-dreptul.ro
http://www.umk.ro/
mailto:institut@xenopol.iasi.astral.ro
http://www.umontreal.ca/
http://www.ulim.md/
http://www.u-bourgogne.fr/


Model de Curriculum Vitae European   

  
7  

 

• Date   99--1133  aapprriilliiee  22000033  

• Numele şi tipul instituţiei, 

Adresa 

 UUnniivveerrssiittaatteeaa  ddiinn  WWrrooccłłaaww  ((UUnniiwweerrssyytteett  WWrrooccłłaawwsskkii))  
Pl.  Uniwersytecki 1,  50-137 Wrocław , http://international.uni.wroc.pl/  

• Ocupaţia şi poziţia deţinută  Raportor, organizator, prezentator, conferenţiar 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 10 aprilie – Conferinţă având ca temă:  „România post-decembristă” la Alliance Française, în 
prezenţa Doamnei Ambasador Irene Comarowski. 

Lansare de carte – „Les régimes politiques des pays de l’U.E. et de la Roumanie”, coordonator 
Genoveva Vrabie şi „Etudes de droit constitutionnel”, autor. 

Întâlnire cu membrii Catedrei de drept constituţional, organizată de Prof. Kr. Complak şi consulul 
român la Wrocław, Cornel Calomfirescu. 

Participare la acordarea titlului Doctor Honoris Causa unor personalităţi de către Universitatea 
din Wrocław.  

 

• Date   2222--2277  nnooiieemmbbrriiee  22000033  

• Numele şi tipul instituţiei, 

Adresa 

 UUnniivveerrssiittaatteeaa  CCoommpplluutteennssee  ddiinn  MMaaddrriidd  ((UUnniivveerrssiiddaadd  CCoommpplluutteennssee  ddee  MMaaddrriidd)) 

Ciudad Universitaria - 28040 Madrid; Tel. +34 914520400; http://www.ucm.es/ e-mail: informacion@ucm.es      

• Ocupaţia şi poziţia deţinută  Prezentator al volumului omagial „The Spanish constitution”, editor Francisco Fernandez 
Segado, Editura Dykinson, 2003. 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Prezentarea în faţa Parlamentului a volumului editat de prof. Francisco Fernandez Segado 
(unde sunt şi coautor) şi ţinerea unei conferinţe la Facultatea de Drept („Caracteristici esenţiale 
ale regimului politic post-decembrist din România”). 

 

• Date   1177--2211  iiuunniiee  22000033  

• Numele şi tipul instituţiei, 

Adresa 

 AAccaaddeemmiiaa  RRoommâânnăă  BBuuccuurreeşşttii    

Calea Victoriei 125, Sector 1, Cod 010071, Bucureşti , http://www.acad.ro/ 

şi UUnniivveerrssiittaatteeaa  ““OOvviiddiiuuss””  ddiinn  CCoonnssttaannţţaa 

 B-dul Mamaia, nr.124, Constanţa - 900527, http://www.univ-ovidius.ro/  

• Ocupaţia şi poziţia deţinută  Coorganizator al <Zilelor juridice fronco-române>  

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Coordonarea activităţilor de organizator – alături de colegii de la Institutul de Cercetări Juridice 
(Bucureşti) şi Facultatea de Drept (Constanţa) 

Prezentarea raportului naţional „La Constitution européenne – la Constitution de la Roumanie. 
Réflexion sur la souveraineté”. 

Moderarea unei secţiuni. 

 

• Date   11999922--pprreezzeenntt  ((lluunnaa  mmaaii))  

• Numele şi tipul instituţiei, 

Adresa 

 IInnssttiittuuttuull  ddee  ŞŞttiinnţţee  AAddmmiinniissttrraattiivvee  aall  RRoommâânniieeii  ““PPaauull  NNeegguulleessccuu””--  SSiibbiiuu  --  RRoommâânniiaa  
http://www.isar.ro/  

• Ocupaţia şi poziţia deţinută  Organizator, fondator, raportor  

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Colaborarea cu specialiştii în drept public din ţară şi din străinătate în vederea organizării unui 
Simpozion anual pe problemele cheie ale momentului. 

Activităţi legate de prezentarea unei cărţi, elaborarea unor materiale (ex. Mesaje către Guvern), 
organizarea muncii în cadrul ISAR „Paul Negulescu”. 

 

• Date   22  iiuulliiee  22000022  

• Numele şi tipul instituţiei, 

Adresa 

 UUnniiuunneeaa  JJuurriişşttiilloorr  ddiinn  RRoommâânniiaa  
Bulevardul Gen. Gheorghe Magheru 22, Sectorul 1 Bucuresti, Bucuresti-Ilfov 010334; office@ujr-dreptul.ro  

• Ocupaţia şi poziţia deţinută  Coorganizator  

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Organizarea, alături de Uniunea Juriştilor din România, a unei dezbateri pe tema „Revizuirea 
Constituţiei şi reforma justiţiei”. 

Moderator. Prezentarea unui material privind necesitatea revizuirii constituţiei. 

 

• Date   2244--2266  mmaaii  22000022  

• Numele şi tipul instituţiei, 

Adresa 

 UUnniivveerrssiittéé  ddee  MMoonnttrrééaall (http://www.umontreal.ca/)      şi 

 AAccaaddeemmiiaa  IInntteerrnnaaţţiioonnaallăă  ddee  DDrreepptt  LLiinnggvviissttiicc  ((IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL  AACCAADDEEMMYY  OOFF  LLIINNGGUUIISSTTIICC  LLAAWW  //  

AACCAADDÉÉMMIIEE  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALLEE  DDEE  DDRROOIITT  LLIINNGGUUIISSTTIIQQUUEE))  suite J-4 6000, chemin Deacon, Montréal 
(Québec), Canada H3S 2T9 ,  http://www.iall-aidl.org/  

• Ocupaţia şi poziţia deţinută  Organizator, alături de Prof.dr. Joseph-G. Turi, al celei de a VIII-a Conferinţe Internaţionale de 
Drept Lingvistic, la sediul Universităţii „Mihail Kogălniceanu” din Iaşi.  

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Lansarea tematicii. Corespondenţă cu specialiştii. Organizarea în amănunt a evenimentului. 
Conducerea lucrărilor în plen. Moderarea unei secţiuni. Prezentarea raportului naţional. 

http://international.uni.wroc.pl/
http://www.ucm.es/
mailto:informacion@ucm.es
http://www.acad.ro/
http://www.univ-ovidius.ro/
mailto:office@ujr-dreptul.ro
http://www.umontreal.ca/
http://www.iall-aidl.org/
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Organizarea turului oraşului şi a unei excursii. 

Editarea volumului cuprinzând rapoartele naţionale. Expedierea acestuia tuturor participanţilor. 

 

• Date   22--1166  aapprriilliiee  22000022  

• Numele şi tipul instituţiei, 

Adresa 

 UUnniivveerrssiittaatteeaa  MMaacckkeennzziiee  ddiinn  SSaaoo  PPaauulloo, Brazilia (Universidade Presbiteriana Mackenzie) 
Rua da Consolação, 930 - Cep 01302-907 - Consolação - São Paulo - SP – Brasil; 
http://www.mackenzie.com.br/  

• Ocupaţia şi poziţia deţinută  Profesor invitat. Conferenţiar. 

Participant la Congresul internaţional având ca temă „Dreptul şi religia” organizat sub patronajul 
viceguvernatorului, prof.dr. Claudio Lembo şi a prof.dr. Monica Herman Salem Caggiano. 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Raportor, moderator, profesor invitat - două conferinţe ţinute în faţa studenţilor Facultăţii de 
Drept a Universităţii Mackenzie (Mi s-a decernat medalia comemorativă „50 de ani de existenţă 
a Universităţii Mackenzie”). 

 

• Date   1133--1177  ddeecceemmbbrriiee  22000011    

• Numele şi tipul instituţiei, 

Adresa 

 SScchhooooll  ooff  NNaattuurraall  LLaaww,,  KKooppaaoonniikk  --  SSeerrbbiiaa    ((KKooppaaoonniiččkkaa  šškkoollaa  PPrriirrooddnnoogg  PPrraavvaa))  

 UDRUŽENJE PRAVNIKA SRBIJE, BEOGRAD, KRUNSKA 74,  http://www.kopaonikschool.org/  

• Ocupaţia şi poziţia deţinută  Invitat 

Raportor la Conferinţa Internaţională privind Drepturile Omului 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Prezentarea raportului „La Constitution de la Roumanie – valeur intrinsèque. Le gouvernement 
le protège-t-il ?” 

Organizarea unui workshop cu tema protecţiei drepturilor omului în statele post-comuniste. 

 

• Date   77--99  ddeecceemmbbrriiee  22000011  

• Numele şi tipul instituţiei, 

Adresa 

 CCeennttrruull  EEuurrooppeeaann  ddee  DDrreepptt  PPuubblliicc    ((EEuurrooppeeaann  PPuubblliicc  LLaaww  OOrrggaanniizzaattiioonn))  
64th Km, Athens-Sounio Ave. 19500 Greece;   http://www.eplo.eu/  

• Ocupaţia şi poziţia deţinută  Invitat de Centrul European de Drept Public la Conferinţa Internaţională privind „Revizuirea 
Constituţională în Europa de azi” organizată sub auspiciile Ministerului Culturii din Grecia. 

Participarea s-a realizat la nivel de prim-miniştri, secretari de stat şi mari specialişti în drept 
constituţional. 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Raportor. Organizator al unui workshop pe tema revizuirii Constituţiei în România  

 

• Date   3300  nnooiieemmbbrriiee  ––  22  ddeecceemmbbrriiee  22000011  

• Numele şi tipul instituţiei, 

Adresa 

 Centrul de mediere şi securitate comunitară, Iasi, str. Pantelimon nr.32, et.5, Cod postal 700 082, 

http://www.cmsc.ro/     şi 
Universitatea “Mihail Kogălniceanu” din Iaşi, Băluşescu, nr.2 Iaşi – 700.309, http://www.umk.ro/   

• Ocupaţia şi poziţia deţinută  Coorganizator 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Organizarea lucrărilor alături de Centrul de mediere şi securitate comunitară şi găzduirea lor. 

 

• Date   88  nnooiieemmbbrriiee  22000011  

• Numele şi tipul instituţiei, 

Adresa 

 GGuuvveerrnnuull  RRoommâânniieeii – Bucureşti ,  http://www.guv.ro/  

Sala Polivalentă a Hotelului Bucureşti   

• Ocupaţia şi poziţia deţinută  Participant la Conferinţa „Reforma administraţiei publice din România” 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Participare la dezbateri. Prezentarea unei intervenţii 

 
 

• Date   2200--2211  sseepptteemmbbrriiee  22000011  

• Numele şi tipul instituţiei, 

Adresa 

 Universitatea din Wrocław 
Pl.  Uniwersytecki 1,  50-137 Wrocław , http://international.uni.wroc.pl/  

• Ocupaţia şi poziţia deţinută  Invitat de Facultatea de Drept la „Prima Întâlnire America Latină – Europa de Est”. 

Participant la Conferinţa Internaţională „Garantarea constituţională a indivizilor în America Latină 
şi Europa de Est şi sistemele de guvernământ din aceste două părţi ale pământului”. 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Raportor naţional (Tema: „Regimul politic al României”). 
Fondator al Federaţiei Constituţionaliştilor din America Latină şi Statele Central-Estice. 

 

• Date   3300--3311  mmaaii  22000011  

• Numele şi tipul instituţiei, 

Adresa 

 AAssssoocciiaattiioonn  IInntteerrnnaattiioonnaallee  ddee  DDrrooiitt  CCoonnssttiittuuttiioonnnneell  ((TThhee  IInntteerrnnaattiioonnaall  AAssssoocciiaattiioonn  ooff  

CCoonnssttiittuuttiioonnaall  LLaaww)),,    

http://www.mackenzie.com.br/
http://www.kopaonikschool.org/
http://www.eplo.eu/
http://www.cmsc.ro/
http://www.umk.ro/
http://www.guv.ro/
http://international.uni.wroc.pl/
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PARIS,  http://www.iacl-aidc.org/   

• Ocupaţia şi poziţia deţinută  Invitat al Preşedintelui Asociaţiei Internaţionale de Drept Constituţional – Porf.dr. Didier Maus. 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Participant la festivităţile prilejuite de cea de a 20-a aniversare a fondării Asociaţiei Internaţionale 
de Drept Constituţional. Primire la Senat, la Adunarea Deputaţilor şi la Curtea Constituţională. 

 

• Date   2233  mmaaii  22000011  

• Numele şi tipul instituţiei, 

Adresa 

 AAssssaammbbllééee  NNaattiioonnaallee..  SSeennaatt  
Paris - France , http://www.assemblee-nationale.fr/  

• Ocupaţia şi poziţia deţinută  Invitat la Colocviul „La diplomatie parlamentaire” 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Participare la dezbateri. Pregătirea unor colaborări (ulterior prof. Didier Maus, preşedintele 
Asociaţiei Constituţionaliştilor din Franţa, va participa la Mesele rotunde francofone organizate 
anual, în luna mai, de Universitatea “Mihail Kogălniceanu” din Iaşi şi va scrie prefaţa la volumul 
“Les régimes politiques des pays de l’U.E. et de la Roumanie”, autor Genoveva VRABIE). 

 

• Date   1155--1188  mmaarrttiiee  22000011  

• Numele şi tipul instituţiei, 

Adresa 

 UUnniivveerrssiittéé  PPaanntthhééoonn--AAssssaass  PPaarriiss  IIII  ··  PPaanntthhééoonn  AAssssaass  UUnniivveerrssiittyy,,  
 28 rue Saint-Guillaume, 75007 Paris, France, http://www.4icu.org/  

şi  UUnniivveerrssiittéé  MMoonnttppeelllliieerr  II  
 5 bd Henri IV - CS 19044, 34967 Montpellier Cedex 2 ,  http://www.univ-montp1.fr/   

• Ocupaţia şi poziţia deţinută  Invitat al profesorului Dominique Rousseau – şeful Catedrei de Drept Constituţiional  

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Participare la dezbateri. 

Pregătirea unor colaborări (prof.Dominique Rousseau va deveni coautor al volumului „Les 
régimes politiques des pays de l’U.E. et de la Roumanie”, editat de Genoveva VRABIE, apărut 
în 2002, în editura Regia Autonomă <Monitorul Oficial>, Bucureşti) 

 

• Date   1133--1177  ddeecceemmbbrriiee  22000000,,  ddeecc..  11999999  şşii  ddeecc..  11999988  

• Numele şi tipul instituţiei, 

Adresa 

 SScchhooooll  ooff  NNaattuurraall  LLaaww,,  KKooppaaoonniikk  --  SSeerrbbiiaa    ((KKooppaaoonniiččkkaa  šškkoollaa  PPrriirrooddnnoogg  PPrraavvaa))  

 UDRUŽENJE PRAVNIKA SRBIJE, BEOGRAD, KRUNSKA 74,  http://www.kopaonikschool.org/  

• Ocupaţia şi poziţia deţinută  Invitat 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Raportor (Tema: „Forţa unor norme constituţionale în procesul practicii politice din România”). 

Moderator şi organizator al unor workshop-uri. 

Iniţiativa unor colaborări. Atragerea prof. Pavel Nikolic – preşedintele Asociaţiei 
Constituţionaliştilor din Serbia – la unele programe comune. Trimiterea unui material pentru 
volumul editat pentru omagierea profesorului Pavel Nikolic 

 

• Date   1111--1122  mmaaii  22000000  

• Numele şi tipul instituţiei, 

Adresa 

 UUnniivveerrssiittéé  ddee  BBoouurrggooggnnee    
Esplanade Erasme; BP 27877 - 21078 DIJON CEDEX http://www.u-bourgogne.fr/  

• Ocupaţia şi poziţia deţinută  Invitat, raportor, moderator 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Moderarea Mesei Rotunde organizate de Facultatea de Drept pe tema „Ce este Europa azi” şi 
prezentarea raportului naţional „Integrarea europeană şi suveranitatea de stat”. 

 

• Date   2288--3300  ooccttoommbbrriiee  11999999  

• Numele şi tipul instituţiei, 

Adresa 

 UUnniivveerrssiittaatteeaa  ““BBaabbeeşş--BBoollyyaaii””  ddiinn  CClluujj--NNaappooccaa  
Mihail Kogalniceanu nr. 1, RO- 400084 Cluj-Napoca, http://www.ubbcluj.ro/  

• Ocupaţia şi poziţia deţinută  Invitat, raportor, moderator. 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Moderator al atelierului „Reforma sistemelor constituţionale în ţările postcomuniste”. 
Raportor, tema: „Sistem constituţional – regim politic. Clarificarea sintagmelor”. 

 

• Date   SSeepptt  11999955,,  sseepptt..11999988  şşii  sseepptt..  22000000  

• Numele şi tipul instituţiei, 

Adresa 

 CCeennttrruull  EEuurrooppeeaann  ddee  DDrreepptt  PPuubblliicc  ((EEuurrooppeeaann  PPuubblliicc  LLaaww  CCeenntteerr))  

Cap Sounion, Grecia 
http://www.eplo.eu/; 64th Km, Athens-Sounio Ave., 19500 Greece 

• Ocupaţia şi poziţia deţinută  Invitat la Conferinţa „Monisme(s) ou doualism(s) en droit administratif ?” 

Membru în juriul de acordare a diplomei în Master doamnei Verginia Vedinaş (1995) 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Participare la dezbateri, participare în calitate de membru în comisia de examen la susţinerea 
tezei intitulate „La fonction publique européenne” elaborată de Verginia Vedinaş 

 

• Date   99--1100  mmaaii  11999988  

• Numele şi tipul instituţiei, 

Adresa 

 UUnniivveerrssiittaatteeaa  ““AAlleexxaannddrruu  IIooaann  CCuuzzaa””  ddiinn  IIaaşşii - B-dul Carol I,  nr. 11, Iaşi, 700506 http://uaic.ro/ 

UUnniivveerrssiittaatteeaa  ““MMiihhaaiill  KKooggăăllnniicceeaannuu””  ddiinn  IIaaşşii  –– Băluşescu nr.2, Iaşi-700.309, http://umk.ro/  

IInnssttiittuuttuull  ddee  ŞŞttiiiinnţţee  AAddmmiinniissttrraattiivvee  aall  RRoommâânniieeii – http://www.isar.ro/  

http://www.iacl-aidc.org/
http://www.assemblee-nationale.fr/
http://www.4icu.org/
http://www.univ-montp1.fr/
http://www.kopaonikschool.org/
http://www.u-bourgogne.fr/
http://www.ubbcluj.ro/
http://www.eplo.eu/
http://uaic.ro/
http://umk.ro/
http://www.isar.ro/
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• Ocupaţia şi poziţia deţinută  Organizator al Simpozionului naţional al ISAR „Statul de drept şi administraţia publică” 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Moderator. Raportor 

 

• Date   MMaaii  11999900  ––  ppâânnăă  AAZZII  

• Numele şi tipul instituţiei, 

Adresa 

 UUnniivveerrssiittaatteeaa  ““AAlleexxaannddrruu  IIooaann  CCuuzzaa””  ddiinn  IIaaşşii (până în 2000) http://uaic.ro/  

UUnniivveerrssiittaatteeaa  ““MMiihhaaiill  KKooggăăllnniicceeaannuu””  ddiinn  IIaaşşii (azi) http://www.umk.ro/  

• Ocupaţia şi poziţia deţinută  Organizator al conferinţelor ştiinţifice anuale 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Pregătirea, organizarea, moderarea şi prezentarea de comunicări. 

Sesiunea ştiinţifică a Universităţii „Mihail Kogălniceanu”, în colaborare cu Universitatea 
„Al.I.Cuza” (până în 2000) cu Asociaţia Română de Drept Constituţional (din 2002 până azi), cu 
Curtea Constituţională a României (în 2007), cu Senatul României (în 2002) etc. 

 

  

EEXXPPEERRIIEENNŢŢĂĂ  OORRGGAANNIIZZAATTOORRIICCĂĂ  ŞŞII  MMAANNAAGGEERRIIAALLĂĂ  
 

• Date   77  mmaarrttiiee  22001133  

• Numele şi tipul instituţiei, 

 

Adresa 

 AAssoocciiaaţţiiaa  RRoommâânnăă  ddee  DDrreepptt  CCoonnssttiittuuţţiioonnaall,,  AAccaaddeemmiiaa  RRoommâânnăă,,  IInnssttiittuuttuull  ddee  CCeerrcceettăărrii  JJuurriiddiiccee  

““AAccaadd..  AAnnddrreeii  RRăădduulleessccuu””      

SSttrr..  BBăălluuşşeessccuu,,  nnrr..  22,,  IIaaşşii;;  CCaalleeaa  VViiccttoorriieeii,,  112255,,  BBuuccuurreeşşttii  

• Ocupaţia şi poziţia deţinută  PPrreeşşeeddiinnttee  aall  AAssoocciiaaţţiieeii  RRoommâânnee  ddee  DDrreepptt  CCoonnssttiittuuţţiioonnaall,,  DDeelleeggaatt  aall  AAccaaddeemmiieeii  RRoommâânnee  ppeennttrruu  

oorrggaanniizzaarreeaa  uunneeii  DDeezzbbaatteerrii  ppee  tteemmaa  rreevviizzuuiirriiii  CCoonnssttiittuuţţiieeii    

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 SSttaabbiilliirreeaa  ppllaannuulluuii  ddee  ddeezzbbaatteerrii,,  aattrraaggeerreeaa  iinntteerrvveenniieennţţiilloorr  ddiinn  rrâânndduull  uunnoorr  mmaarrii  ssppeecciiaalliişşttii  îînn  ddrreepptt  

ppuubblliicc  şşii  uunn  eexxppeerrtt  ddiinn  ssttrrăăiinnăăttaattee,,  ccoooorrddoonnaarreeaa  lluuccrrăărriilloorr  ddee  rreeddaaccttaarree,,  mmooddeerraarreeaa  ddeezzbbaatteerriilloorr,,  

iinnvviittaarreeaa  ddeemmnniittaarriilloorr  ccuu  rreessppoonnssaabbiilliittăăţţii  îînn  ddoommeenniiuull  rreevviizzuuiirriiii  ccoonnssttiittuuţţiioonnaallee  

  

• Date   IInncceeppâânndd  ddiinn  aauugguusstt  11999900  ppâânnăă  îînn  pprreezzeenntt  

• Numele şi tipul instituţiei, 

Adresa 

 Fundaţia de Cultură şi Ştiinţă “Moldova” din Iaşi   

• Ocupaţia şi poziţia deţinută  Fondator al Universităţii „Mihail Kogălniceanu” din Iaşi în cadrul Fundaţiei de Cultură şi Ştiinţă 
„Moldova” din Iaşi  

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Studierea legislaţiei în vigoare. Gândirea unor reguli propice pentru fondarea unei universităţi. 
Antrenarea unor cadre didactice în procesul de învăţământ privat. Găsirea unor resurse 
financiare pentru demararea cursurilor. Închirierea de spaţii. Organizarea legală a unei facultăţi 
de drept şi apoi a unei universităţi. 

Colaborarea cu organele competente ale statului în vederea autorizării instituţiei create şi apoi a 
acreditării. 

Organizarea şi conducerea procedurilor de acreditare. 

Organizarea procesului de învăţământ. Lărgirea ariei de preocupare, prin crearea unor noi 
specializări şi a programelor de master 

 

• Date   11999966--22001122  

• Numele şi tipul instituţiei, 

Adresa 

 Universitatea “Mihail Kogălniceanu” din Iaşi  

Băluşescu nr.2, Iaşi-700.309, http://umk.ro/  

• Ocupaţia şi poziţia deţinută  Decan şi apoi rector al Universităţii „Mihail Kogălniceanu” din Iaşi, până în martie 2012 

Preşedinte al Universităţii „Mihail Kogălniceanu” din Iaşi – din martie 2012 

Din 1996 preşedintele Centrului Franfocon de Drept Constituţional 

Din 2002 – preşedintele Asociaţiei Române de Drept Constituţional  

Organizator al Meselor Rotunde francofone de Drept Constituţional , câte una pe an 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Stabilirea tematicii în fiecare an, în luna octombrie. Trimiterea invitaţiilor în străinătateşi în ţară. 
Eforturi susţinute pentru a atrage specialişti cunoscuţi în domeniul dreptului public. Organizarea 
pe două zile a derulării lucrărilor. Moderarea acestora. Editarea unor volume cuprinzând 
rapoartele prezentate, coordonarea lor. 

Organizarea unei deplasări în ţară pentru speciliaştii dinafară în vederea unei mai bune 
cunoaşteri a României 

Trimiterea volumelor editate tuturor participanţilor şi răspândirea lor în ţară şi în străinătate. 

 

• Date   88  ooccttoommbbrriiee  22000055  

• Numele şi tipul instituţiei, 

Adresa 

 Universitatea “Mihail Kogălniceanu” din Iaşi  

Băluşescu nr.2, Iaşi-700.309, http://umk.ro/  

Institutul de Istorie “A.D.Xenopol” din Iasi - Str. Lascăr Catargi nr. 15, 700107-Iaşi Tel/fax: 

0332106172, http://institutulxenopol.tripod.com/  

http://uaic.ro/
http://www.umk.ro/
http://umk.ro/
http://umk.ro/
http://institutulxenopol.tripod.com/
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Asociaţia Română de Drept Constituţional  

• Ocupaţia şi poziţia deţinută  Organizator, alături de Institutul de Istorie „A.D.Xenopol” şi Asociaţia Română de Drept 
constituţional, a simpozionului comemorativ Constantin C. Angelescu din data de 8 
octombrie 2005 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Corespondenţă cu colegii din cele două instituţii. Stabilirea programului. Primirea lucrărilor, 
selectarea lor, stabilirea locaţiei – Biblioteca Centrală Universitară din Iaşi. 

Prezentarea unei comunicări 

Îndrumarea unui atelier 

Organizarea – împreună cu urmaşii familiei Constantin  C. Angelescu – a unui dineu 

 

• Date   2244--  2266  mmaaii  22000022  

• Numele şi tipul instituţiei, 

Adresa 

 Universitatea “Mihail Kogălniceanu” din Iaşi  

Băluşescu nr.2, Iaşi-700.309, http://umk.ro/  

Academia Internaţională de Drept Lingvistic (INTERNATIONAL ACADEMY OF LINGUISTIC LAW/ 

ACADÉMIE INTERNATIONALE DE DROIT LINGUISTIQUE)  suite J-4 6000, chemin Deacon, Montréal 

(Québec), Canada H3S 2T9 ,  http://www.iall-aidl.org/ 

• Ocupaţia şi poziţia deţinută  Organizator al celei de a VIII-a Conferinţe Internaţionale asuprta Dreptului şi Limbii, 
împreună cu Prof. Joseph-G. Turi, preşedintele Academiei Internaţionale de Drept Lingvistic 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Stabilirea tematicii Conferinţei împreună cu preşedintele AIDL. 

Organizarea desfăşurării lucrărilor la sediul Universităţii „Mihail Kogălniceanu” din Iaşi. 
Asigurarea mijloacelor financiare. Moderarea unro secţiuni. Publicarea lucrărilor Conferinţei şi 
trimitearea volumului atât autorilor cât şi instituţiilor politico-juridice din ţară. 

 

• Date   44--  88  iiuunniiee  11999966  

• Numele şi tipul instituţiei, 

Adresa 

 Institutul de Cercetări Juridice-Calea 13 Sept., nr.13, et. 4, sector 5, Bucuresti-050711, http://www.icj.ro/  

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi -  B-dul Carol I,  nr. 11, Iaşi, 700506 http://uaic.ro/ 

• Ocupaţia şi poziţia deţinută  Coorganizator al Zilelelor Juridice franco-române 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Participare la Academia Română pe 5 iunie – prima zi a lucrărilor – şi stabilirea împreună cu 
conducerea Institutului de Cercetări Juridice  a unor politici concrete pentru continuarea lucrărilor 
la Iaşi , la Universitatea „Al.I.Cuza” – în colaborare cu Universitatea „Mihail Kogălniceanu”. 

- pe 6 iunie - Primirea participanţilor şi organizarea desfăşurării lucrărilor la sediul Universităţii 
„Al.I.Cuza”.  

 

• Date   IIuulliiee  ––  aauugguusstt  11999955  

• Numele şi tipul instituţiei, 

Adresa 

 Institutul de Federalism, Fribourg, Elveţia   (Institute of Federalism) 

Rte d'Englisberg 7; 1763 Granges-Paccot, Fribourg, Switzerland 

http://www.federalism.ch/  

• Ocupaţia şi poziţia deţinută  Stagiar 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Observarea modului în care se organizează cursurile postuniversitare de vară în vederea creării 
unei „structuri” asemănătoare la Universitatea „Mihail Kogălniceanu” din Iaşi. Dobândirea 
experienţei necesare pentru atragerea unor mari specialişti la activităţile academice de la 
Universitatea „Mihail Kogălniceanu”. 

 

• Date   AApprriilliiee  11999944  

• Numele şi tipul instituţiei, 

Adresa 

 Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi  

B-dul Carol I,  nr. 11, Iaşi, 700506 http://uaic.ro/  

• Ocupaţia şi poziţia deţinută  Organizator al Conferinţei Internaţionale „La Convention Européenne de Sauvergarde des 
Droits de l’Homme” în colaborare cu Direcţia Drepturilor Omului a Consiliului Europei, 
Universitatea „Mihail Kogălniceanu” din Iaşi, Institutul de Istorie „A.D.Xenopol” şi Institutul 
European din Iaşi  

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Coordonarea muncii de organizare a Conferinţei, elaborarea a trei rapoarte, aducerea unor 
experţi ai Consiliului Europei ca raportori, atragerea de fonduri europene. 

 

DIRECŢII DE CERCETARE 

(azi) 

  Separaţia puterilor în stat 

 Raporturile dintre puterile publice 

 Suveranitatea de stat 

 Justiţie constituţională 
 

 

Apartenenţa la societăţi 
ştiinţifice sau profesionale 

de prestigiu  din ţară şi 

 • Membru  al Asociaţiei Franco-Române a Juriştilor (din 2010)                                                              
• Membru  al Centrului de Excelenţă Academică – Bucureşti (din 2010)                                                              
• Membru  fondator al Reseau Européenne de Droit Constitutionnel  (din 2008)                                                                                                       

http://umk.ro/
http://www.iall-aidl.org/
http://www.icj.ro/
http://uaic.ro/
http://www.federalism.ch/
http://uaic.ro/
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străinătate  

 

• Membru  al Comitetului Executiv al  Reseau Européenne de Droit Constitutionnel din 2009       
• Membru al Academiei Internationale de Drept si Limba (din 2000)                                                                                                        
• Delegat general al Academiei Internaţionale de Drept şi Limbă pentru Europa de Est  
• Membru al Societăţii de Legislaţie Comparată, cu sediul la Paris (din 1996)                                                                                                        
• Membru al Asociaţiei Internaţionale de Drept Constituţional (1998-2002) 
• Membru fondator al Federaţiei Internaţionale a Constitutionaliştilor din America Latina şi 
Europa Central-Estică  
• Membru fondator al Asociaţiei Române de Drept constituţional. Preşedinte al Asociaţiei 
(2002-2013)                                                                                                        
• Membru în Consiliul Ştiinţific al Universităţii din Chişinău, 1996-2002  
• Membru fondator al Fundaţiei de cultură şi ştiinţţă “Moldova” – Iaşi, din 1992 până în 2002  
• Membru fondator al Institutului de Ştiinte Administrative al României (din 1992)                                                                                                        
• Membru al Institutului de Drept Public şi Ştiinte Administrative al României (din 2009)                                                                                                        

 
 

Apartenenţa la colegii de 
redacţie  

 

 • Revue d’Etudes politiques et constitutionnelles est-eropéennes, 2009 
• Revista de Drept Public.  
• Buletinul Ştiintific al Universităţii “Mihail Kogălniceanu” din Iaşi – Redactor şef al Buletinului 
Ştiinţific din 2007  
• Coordonator de serie – Drept public, Colecţia Universitaria, Editura Institutul European, Iaşi, 
2010 
• Acta Universitatis „George Bacovia”, Seria Juridică, din 2011 
• Reflecţii academice, editată de Centrul de Excelenţă Academică (din 2012) 
• Academic Journal of Law and Governance, editată de Societatea Academică de Ştiinţe 
Administrative (din 2013) 

 
 

Premii şi distincţii  • Diplomă de excelenţă “Anibal Teodorescu” decernată de Societatea Academică de Ştiinţe 
Administrative, la data de 26 noiembrie 2012 
• Diplomă de excelenţă, acordată de Asociaţia LUMEN, pe data de 19 februarie 2011 
• Premiul „Andrei Rădulescu” acordat de Uniunea Juristilor din România şi Fundaţia „Andrei 
Rădulescu” pentru lucrarea Le règime politique et constitutionnel de la Roumanie post-
dembriste, Editura Institutul European, Iaşi, 20 decembrie 2010 
• DIPLOMA DE ONOARE pentru contribuţia excepţională la dezvoltarea şi asigurarea 
calităţii învăţământului superior şi a cercetării ştiinţifice româneşti,  oferită de Universitatea 
„Titu Maiorescu” din Bucureşti, la aniversarea a 20 ani de la înfiinţare, decembrie 2010 

• Medalia jubiliară acordată de Universitatea din Bucureşti cu ocazia aniversării a 150 de ani de 
la înfiinţare, 25 noiembrie 2009 

• Medalia “Pentru excelenţă” oferită de Spitalul de psihiatrie Socola Iaşi (2008) 
• Medalia jubiliară acordată de Universitatea "Transilvania" (2007) 

• Medalia jubiliara acordată de Universitatea "Valahia" din Târgovişte (1992-2007)  
• Medalia jubiliara acordată de Curtea Constituţională a României (1992-2007)  
• Medalia de merit conferita de Prof.dr. Didier MAUS, în numele Guvernului francez, 23 mai 2005  
• Brevetul si medalia MERITUL PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT în gradul de Comandor, acordate prin 
Decretul nr.1097/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1181 din 13 dec. 2004  
• Diploma de merit si medalia Pro amicitia, pro fidelitate decernată de Primăria Municipiului 
Iaşi, la 14 oct. 2002  
• Medalia Cinqüentenario 1952-2002 , Universidade Presbiteriana Mackenzie, 2002  
• Medalia de merit acordata de Uniunea Juriştilor din România pentru întreaga activitate, 5 mai 2000  
• Premiul Andrei Rădulescu, acordat de Uniunea Juriştilor din România în 1998 pentru volumul 
Organizarea politico-etatică a României, 1998  
• Medalia „Universitas Varsoviensis” (1985) 

 
 

Limbi străine cunoscute  
(Enumeraţi limbile cunoscute şi indicaţi nivelul: 

excelent, bine, satisfăcător) 

  Franceză             Rusă 

• abilitatea de a citi           excelent             Foarte bine 

• abilitatea de a scrie         Foarte bine         Bine 

• abilitatea de a vorbi      excelent               Bine  

 
 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

ARTISTICE 
(Descrieţi aceste aptitudini şi indicaţi în ce 

 Dans. 
Am absolvit cursurile (de trei ani) ale Şcolii populare de dans din Brăila (1952-1955) 
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context le-aţi dobândit)  

Muzică, desen, literatură etc. 

 
 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

SOCIALE 
(Descrieţi aceste aptitudini şi indicaţi în ce context le-aţi 

dobândit) 

Locuiţi şi munciţi cu alte persoane, într-un mediu multi-
cultural, ocupaţi o poziţie în care comunicarea este 

importantă sau desfăşuraţi o activitate în care munca de 
echipă este esenţială. De exemplu cultura, sport, etc.    

 Am urmat patru cursuri de drept comparat (Italia, Spania, Olanda), două cursuri de Drepturile 
Omului (Strasbourg) şi unul de federalism (Fribourg), ocazii cu care am învăţat arta socializării 
lucrul în echipă, de care am profitat în calitate de manager 

 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

ORGANIZATORICE 
(Descrieţi aceste aptitudini şi indicaţi în ce context le-aţi 

dobândit) . De exemplu coordonaţi sau    conduceţi 
activitatea altor persoane, proiecte şi gestionaţi bugete; la 

locul de muncă în acţiuni voluntare(de exemplu în 
domenii culturale sau      sportive) sau la domiciliu. 

 Coordonez de 22 de ani (întâi ca decan al Facultăţii de Drept, apoi ca rector al Universităţii 
„Mihail Kogălniceanu” şi apoi ca preşedinte munca colectivului de cadre didactice şi a 
personalului TESA, timp în care am construit şi actualul sediu al Universităţii „Mihail 
Kogălniceanu” din Iaşi. 
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INFORMAŢII SUPLIMENTARE 
(Indicaţi alte informaţii utile şi care nu au fost 

menţionate, de exemplu persoane de                                   
contact, referinţe, etc) 

 

 • DDiiddiieerr  MMAAUUSS  --  Conseiller d’Etat, Président émérite de l'Association française de droit constitutionnel;  Président de 
l'Association internationale de de droit constitutionnel e-mail:didier.maus@arch-const.pm.gouv.fr;  didier.maus@yahoo.fr 

• Slobodan MILACIC - Professeur à l'Université Bordeaux IV – CEREB - cereb@montesquieu.u-bordeaux.fr 

• Vlad CONSTANTINESCO - 11 rue du Meréchal Juin, BP 6867046, STRASBOURG  

• Michel LEROY, Chargé de cours à l'Université Libre de Bruxelles, Président de chambre au Conseil d'Etat - e-mail: 

michel.leroy@raadvst-consetat.be  

•  Gerard TIMSIT, Professeur émérite à l’Université  de Paris I  - http://www.univ-paris1.fr/  
•  Spyridon FLOGAITIS, Professor at the National Capodistrian University of Athens http://en.uoa.gr/  
• Bertrand MATHIEU , Professeur à l'Ecole de droit de la Sorbonne - Université Paris I; Directeur du Centre de      

                                       recherche de droit constitutionnel; Président de l'Association française de droit constitutionnel  
                                       e-mail:Bertrand.Mathieu@univ-paris1.fr 

• Monica HERMAN SALEM CAGGIANO - Professora associada de Direito  Constitucional da Faculdade de 

Direito da  Universidade de São Paulo; Presidente da Comissão de Pós-Graduação FDUSP; monicah@usp.br  
• Arnold RAINER,   Universitat Regensburg, Juristische Fakultat, rainer.arnold@jura.uni-regensburg.de 
• Cesare PINELLI, Professeur de Droit public; Faculté de Droit; Université de Rome "La Sapienza" -   
• Fabrice HOURQUEBIE, Professeur de droit Public, Université de Toulouse 1 – Sciences sociales - 

fabrice.hourquebie@libertysurf.fr 

• Maria-Agostina CABIDDU, Professeur à l'Université Catholique de Milan - agostina.cabiddu@unicatt.it ; 

agostina.cabiddu@polimi.it 

• Paola BILANCIA, Professeur à l'Université Catholique de Milan; e-mail : paola.bilancia@unimi.it  

• AAnnddrréé  BBRRAAEENN    –– Professeur à l’Université d’Ottawa, Section de droit civil, anada, Andre.Braen@uottawa.ca 

• CCoonnssttaannccee  GGRREEWWEE––  vviicceepprreeşşeeddiinnttee    aall  TTrriibbuunnaalluulluuii  CCoonnssttiittuuţţiioonnaall  ddiinn  BBoossnniiaa--HHeerrţţeeggoovviinnaa,,  PPrrooffeessoorr  llaa  

FFaaccuullttaatteeaa  ddee  DDrreepptt,,  UUnniivveerrssiittaatteeaa  ddiinn  SSttrraassbboouurrgg,,  ee--mmaaiill  :: constance.grewe@wanadoo.fr  
• TThhoommaass  GGRROOSSSS  ––  Profesor  la JUSTUS – LEIBIG / UNIVERSITÄT GIESSEN ;  

Thomas.Gross@recht.uni-giessen.de 

•  Xavier BLANC-JOUVAN, Secretar general al Societăţii de Legislaţie  Comparată, FRANŢA,  

                                                         Fax: 0033-1-45.48.49.08 
•  Ramona BOCA-BORDEI, Profesor la Facultatea de Litere, Université de Bourgogne,  

                                                       e-mail: Ramona.Bordei-Boca@u-bourgogne.fr  

•  Roland J.-L. BRETON, Professeur émérite à l'Université de Paris-8, e-mail: roland.breton@fnac.net 

•  Philippe CLARET, Université Bordeaux 4 / France, e-mail : claret@u-bordeaux4.fr 

•  Krystian COMPLAK, Université Wroclaw – POLONIA, Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław   

•  Francis DÉLPÉRÉE, UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LOUVAIN; FACULTÉ DE DROIT, Département de droit       

                                                 public , e-mail: delperee@hotmail.com 
•  Mark L. ENTIN, Director, EUROPEAN STUDIES INSTITUTE at MOSCOW STATE INSTITUTE OF INTERNATIONAL 

RELATIONS (UNIVERSITY), e-mail: director-ide@mgimo.ru  
• Richard  GHEVONTIAN, UNIVERSITE PAUL CEZANNE / AIX MARSEILLE III, INSTITUT D’ETUDES       

                                             FRANCAISES POUR ETUDIANTS ETRANGERS, e-mail : directeur.ieffe@univ-cezanne.fr 

•  Flora GOUDAPPEL. Faculteit der Rechtsgeleerdheid/ OLANDA, e-mail: goudappel@frg.eur.nl   
•  Rachel  GRONDIN, Vice-Doyenne  de Faculté de droit, UNIVERSITÉ  OTTAWA, e-mail: Rachel.Grondin@uottawa.ca 

•  Thomas GROSS,  JUSTUS – LEIBIG / UNIVERSITÄT GIESSEN, e-mail : Thomas.Gross@recht.uni-giessen.de 

•  Yoichi  HIGUCHI, Professeur de droit, Docteur honoris causa des Universités de Paris II et de Rouen, Fax: 0081-1-3589-5289 

•  Egidijus JARASIUNAS, Juge à la Cour Constitutionnelle de la République Lithuanie, e-mail:e.jarasiunas@lrkt.lt 
•  Douglas KIBBEE, e-mail: dakibbee1@InsightBB.com  
•  Peter KOVACZ, Juge à la COUR CONSTITUTIONNELLE DE LA REPUBLIQUE DE HONGRIE, e-mail:kovacs_p@mkab.hu 

•  Kostas MAVRIAS, Professeur a l UNIVERSITÉ NATIONALE ET CAPODISTRENNE D’ATHÈNES’, FACULTÉ 

DE DROIT, DE SCIENCES ÉCONOMIQUES ET DE SCIENCES POLITIQUES,  Président de l’Association des 

Constitutionalistes Grecs , e-mail: mavrias@ath.forthnet.gr  

•  Jorge  MIRANDA, FACULDADE DE DIREITO, DA UNIVERSIDAD DE LISBOA, e-mail: webmaster@mail.fd.ul.pt 

•  John MORISON, The Queen’s University of Belfast, School of Law, e-mail: j.morison@qub.ac.uk 

•  Maria ORLOV,  Profesor la Universitatea de Stat din Chişinău, Republica Moldova, e-mail: orlovmg@yahoo.fr 

•  Ada PELLEGRINI GRINOVER, Président du Instituto Brasileiro de Direito Processual, e-mail:adapell@pbrasil.com.br 

•  Dominique ROUSSEAU, UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER  IFACULTÉ  DE DROIT, e-mail:dominique.rousseau@univ-montp1.fr  

•  André ROUX, Professeur à l’ Université Paul Cézanne Aix-Marseille III, e-mail : andreRoux2000@aol.com 

•  Francisco Fernandez SEGADO, UNIVERSIDAD COMPLUTENSE MADRID,  FACULTAD DE DERECHO, e-

mail :fdezsegado@der.ucm.es   

•  Joan Ramon SOLE i DURANY, Cap de la Secció d'Ús Oficial de la Llengua Catalana, Direcció General de 

Política Lingüística, Generalitat de Catalunya, e-mail : jrsoler@correu.gencat.es 
•  Joseph TURI, Président de l'Académie Internationale de Droit Linguistique,CANADA, e-mail:academy.inter@sympatico.ca 
•  Giuseppe de VERGOTTINI, Universita di Bologna / ITALY, e-mail: giuseppe.devergottini@gdvlex.it 

•  Krzysztof WOJTYCZEK, Professeur, Universitet Jagellonne, Cracovie, Pologne, e-mail : uhwojtyc@cyf-kr.edu.pl 

•  Xhezair ZAGANJORI, CONSTITUTIONAL COURT OF ALBANIA, e-mail : Xhezair.z@gjk.gov.al 

• John L. MURRAY, magistrat la Tribunalul Suprem din Irlanda; e-mail: 

• Francis DELAPORTE, magistrat la Tribunalul Constituţional din Luxemburg, e-mail:francis.delaporte@ja.etat.lu 

• Miroslaw GRANAT, magistrat la Tribunalul Constituţional din Polonia, e-mail: mgranat@temida.umcs.lublin.pl 

• Joel RIDEAU, profesor, Franţa 

• Lászlo Trócsányi – ambasadorul Ungariei în Franţa; e-mail: mission.par@kum.gov.hu 

• Otto PFERSMAN, profesor, Facultatea de Drept a Universităţii Pantheion – Sorbonna, Franţa 
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• Eivind SMITH, profesor la Facultatea de Drept, Universitatea din Oslo, Norvegia 

• Joakim Nergelius, profesor la Facultatea de Drept a Universităţii din Orebro, Suedia 

• Pierre Subra de Bieusses, Preşedintele Tribunalului Constituţional din Andorra; e-mail:tconstitucional@andorra.ad  

 

• Prof.univ.dr. Simina-Elena Tănăsescu, Facultatea de Drept, Universitatea Bucureşti, e-mail: simina-

elena.tanasescu@drept.unibuc.ro 

• Prof. univ. dr. Dana Tofan, Facultatea de Drept, Universitatea Bucureşti, e-mail: dana.tofan@drept.unibuc.ro 

• Prof.univ.dr. Rodica-Narcisa Petrescu, Facultatea de Drept, Universitatea „Babeş-Bolyai” din   

 Cluj-Napoca, e-mail: rodica.petrescu@email.ro 

• Ştefan DEACONU,  Consilier prezidenţial  – Preşedenţia României - sdeaconu@presidency.ro 

• Prof. univ. dr. Verginia Vedinaş, Facultatea de Drept, Universitatea Bucureşti 

• Prof.univ.dr. Marilena Uliescu, Facultatea de Drept, Universitatea Ecologică Bucureşti 
• Alexandru  ZUB, Membru al Academiei Române, e-mail : alzub@xenopol.iasi.astral.ro 
• Prof.univ.dr. Radu CARP, Facultatea de Drept, Universitatea Bucureşti,e-mail: radu.carp@fspub.ro 

• Prof.univ.dr. Emil  BĂLAN, Şcoala Natională de Studii Politice şi Administrative, e-mail:emil_balan2005@yahoo.fr 

• Sorin  POPESCU , Preşedintele Secţiei de Drept Public a Consiliului Legsilativ al României, (Président de Section de Droit 

Public de Conseil Legislatif de la Roumanie)  e-mail: sorin.popescu@clr.ro  

• Prof.univ.dr. Mircea CRISTE, Profesor la Universitatea de Vest – Timişoara, e-mail:  mirceacriste@yahoo.com  

• Nicolae COCHINESCU, Judecător la Curtea Constituţională a României,  e-mail:  ccr@ccr.ro 

 

 

 

 

Anexe  

 

 -  Lista lucrărilor publicate  

 

LISTA LUCRARILOR PUBLICATE  

Cursuri, monografii şi volume editate în colaborare cu alţi autori  

Autor unic  
 

 De l'Etat national à l'Union européenne. Les écrits d'une juriste roumaine et européenne, volum coordonat de prof. dr. Rainer Arnold 
şi prof. dr. Didier Maus, Universitätsverlag Regensburg, 254 pagini, ISBN : 978-3-86845-099-6 

 Le régime politique et constitutionnel de la Roumanie post-decembriste. Etudes, Institutul European Iaşi, 2010, 450 pagini, ISBN : 978-
973-611-720-6 

 Justice constitutionnelle, Universitatea “Mihail Kogălniceanu”, Iaşi, 2006  

  Funcţiile parlamentului, Universitatea “Mihail Kogălniceanu”, Iaşi, 2003 
  Etudes de droit constitutionnel, Edit. “Institutul European”, Iaşi, 2003, 355 pagini, ISBN: 973-611-235-7  

 Teoria generală a dreptului, Edit.”Ştefan Procopiu”, Iaşi, 1995 , 197 pagini, ISBN: 973-95852-2-1 

 Organizarea politico-etatică a României, Edit. “Virginia”, Iaşi, 1995. (Ediţia a doua a apărut în 1996, la Editura „Cugetarea”, ediţia a treia, 

corijată şi completată, 1999, la aceeaşi editură, 553 pagini, ISBN:973-98199-3-1,  iar ediţia a patra, revazută şi adaugită, realizata în 

colaborare cu Marius Balan, la Editura “Institutul European”, Iaşi, 2004, 373 pagini, ISBN: 973-611-302-7) 

 Drept constitutional şi instituţii politice contemporane, Edit. “Chemarea”, Iaşi, 1992 (Ediţia a doua, întregită şi corectată, a apărut în 1993, cea de-a treia 

ediţie în 1995, la Edit. TEAM, Iaşi, 413 pagini, ISBN: 973-95852-1-3, cea de-a patra la Editura “Cugetarea”, Iaşi, 1997, 483 pagini, 
ISBN:973-98199-0-7, iar cea de-a cincea la Editura “Cugetarea”, Iaşi, 1999) 

 Drept. Sistemul organelor de stat în România, Univ. “Al. I. Cuza”, Iaşi, 1983 

 Drept. Elemente de drept civil si legislatie economica, Univ. “Al. I. Cuza”, Iaşi, 1981 

 Drept. Elemente de teoria statului si dreptului, Univ.”Al. I. Cuza”, Iaşi, 1978 

 Politica, morala şi dreptul - forme de reglementare a relaţiilor sociale, Edit. Politică, Bucureşti, 1977  
 

Editor / coordonator al volumelor 

 La jurisprudence des autorités jurisdictionnelles – source du droit ?, Editura <Institutul European>, Iaşi, 2013, 117 pagini,  ISBN: 978-973-
611-991-0. Volum cuprinzând lucrările Mesei Rotunde  Internaţionale, organizată de Centrul Francofon de Drept constituţional, 
Universitatea « Mihail Kogălniceanu » din Iaşi şi Asociaţia Română de Drept Constituţonal, la 25 mai 2012. 

 Droit constitutionnel – droit international. Frontieres et interferences, Editura <Institutul European>, Iaşi, 2012, 145 pagini,  ISBN: 978-
973-611-837-1. Volum cuprinzând  comunicările de la Masa Rotundă internaţională organizată de Centrul francofon al Universităţii « Mihail 
Kogălniceanu » şi Asociaţia Română de Drept constituţional, la 3-4 iunie 2011,  

 Le pouvoir judiciaire, Editura <Institutul European>, Iaşi, 2011, 215 pagini,  ISBN: 978-973-611-770-1. Volum cuprinzând  comunicările de la 
Masa Rotundă internaţională organizată de Centrul francofon al Universităţii « Mihail Kogălniceanu » şi Asociaţia Română de Drept constituţional, 
la 21 mai 2010. 
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mailto:simina-elena.tanasescu@drept.unibuc.ro
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 Le rôle et la place des cours constitutionnelles dans le système des autorités publiques, Editura Institutul European, Iaşi, 2010, 201 pagini, 
ISBN :978-973-611-684-1 Volum cuprinzând lucrările prezentate în cadrul Mesei Rotunde internaţionale organizată de Centrul francofon de 
drept constituţional al Univ. « M.Kogălniceanu » şi Asociaţia Română de Drept constituţional, 15 mai 2009 

 Les rapports entre les pouvoirs de l’Etat, Editura <Institutul European>, Iaşi, 2009, 175 pagini, ISBN: 978-973-611-597-4  Volum cuprinzând 
lucrările prezentate în cadrul Mesei Rotunde internaţionale organizată de Centrul francofon de drept constituţional al Univ. « M.Kogălniceanu » şi 
Asociaţia Română de Drept constituţional, 23 mai 2008. 

 L'évolution des concepts de la doctrine clasique de droit constitutionnel, Editura Institutul European, Iaşi, 2008, 215 pagini, ISBN: 978-973-611-
508-0 . Volum cuprinzând lucrările prezentate în cadrul Mesei Rotunde internaţionale organizată de Centrul francofon de drept constituţional al 
Univ. « M.Kogălniceanu » şi Asociaţia Română de Drept constituţional, 26 mai 2007. 

 Constantin C. Angelescu. Centenar 2005 – Simpozion comemorativ,  Editura Institutul European, Iaşi, 2006. Editor, coordonator al volumului şi 
autor al articolului Actualitatea concepţiei lui Constantin C. Angelescu privind imunitatea parlamentara, pp.69-81; volumul cuprinde 135 pagini, 
ISBN: (10) 973-611-410-4 ; ISBN: (13) 978-973-611-410-6  

  La théorie et la pratique des politiques linguistiques dans le monde / The theory and the practice of linguistic policies in the world, Ed. „Cugetarea”, 
Iasi, 2003. Editor şi coordonator al volumului alături de Joseph Turi ; autor al comunicării Quelques conséquences de l’incertitude du langage 
juridique, pp.27-34.; volumul totalizează 330 pagini, ISBN: 973-849207-6 

  Les régimes politiques des pays de l’Union Européenne et de la Roumanie, Edit. <Monitorul Oficial>, Bucureşti, 2002. Editor, coordonator şi autor 
al capitolului Le regime politique de la Roumanie, pp.369-399 şi 11-14 ; volumul cuprinde 413 pagini, ISBN: 973-567-362-2 

 
 

Coautor al volumelor 
 

 CONTEMPORARY CONSTITUTIONAL LAW: studies in honor of Minister Gilmar Mendes Ferreira (DROIT 
CONSTITUTIONNEL CONTEMPORAIN: Mélanges en l'honneur du Ministre Gilmar Mendes Ferreira),  Editeurs Ives Gandra 
Martins da Silva, Carlos Valder do Nascimento et Dircêo Torrecillas Ramos, Editions Saraiva, Sao Paulo, Brésil, 2013 (sous 
presse) 

 In memoriam Mihail-Vasile Jakotă. Profesor emerit, Editor Toader Tudorel, Editura Universităţii “Alexandru Ioan Cuza”, 2012, 
pp. 90-92, şi 125-139, ISBN: 978-973-611-597-4 (Vezi studiul Constituţionalismul european – fenomen complex şi integrator şi, la 
titlul “Evocări”: V-am ales MODEL, studentă fiind.)  

 In honorem Prof.univ.dr. Aspazia Cojocarum judecător la Curtea Constituţională a României, Culegere de studii. 
Coordonator Iulia Motoc, Editura Universul Juridic, 2012, pp.133-142, ISBN: 978-973-611-597-4  (Vezi studiul Efectul integrării 
statelor în Uniunea Europeană: suveranitată limitată sau regândirea conceptului ?) 

 Justiţie, stat de drept şi cultură juridică, comunicări prezentate la Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice a Institutului de 
Cercetări Juridice « Acad. Andrei Rădulescu » al Academiei Române, Bucureşti, 13 mai 2011, Editura S.C.Universul Juridic 
S.R.L., ISBN : 978-973-127-618-2. (Vezi lucrarea: Exigenţe ale principiului statului de drept şi reflectarea lor în activitatea 
autorităţilor publice din România post-decembristă, pp. 17-21) 

 Parlementarisme et Francophonie, sous la direction de Éric Montigny et François Gélineau, Collection DÉMOCRATIE et 
INSTITUTIONS PARLEMENTAIRES, Presses de l’Université Laval, 2013, ISBN: 978-2-7637-1689-3, pp.205-234. (Vezi lucrarea: 
Un bicameralisme unicameral - le Parlement de la Roumanie post-decembriste, în colaborare cu Prof.dr. Simina-Elena 
TĂNĂSESCU, raport prezentat în cadrul Colocviului având ca temă «Plurielle et fière de l’ être: la Francophonie parlemenetaire », 
Université Laval de Québec, CANADA,  25-26 Février, 2011)   

 Mélanges en l'honneur de Maryvonne Perrot, Dijon, 2010 (sub tipar). (Vezi lucrarea: L'interpretation differente de certains textes 
constitutionnels réglementant les rapports entre le Président de la Roumanie et le gouvernement et les conséquence pratique de l'absence d'une 
conception unitaire dans ce domaine) 

 Dreptul la o bună administrare, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Bucureşti, 2010.  (Vezi lucrarea : Dreptul la 
o bună administrare in stato nascendi în România) 

 Perspectivele dreptului românesc în Europa Tratatului de la Lisabona, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2010. (Vezi lucrarea : 
Constituţionalismul în România post-decembristă) 

 Instytucje prawa konstytucyjnrego, W Dobie Integracji Europejskiej,  Ksiega jubilienszowa dedicowana  prof.Marii Kruk-
Jarosz,  WYDAWNICTWO SEJMOWE, WARSAWA, 2009 (Vezi lucrarea: Regime politique parlementaire en Roumanie post-
decembriste ?,  pp.308-315 ) 

 Mélanges en l'honneur de Slobodan MILACIC, Démocratie et liberté: tension, dialogue, confrontation, comité éditorial: Jean du 
Bois de Gaudusson, Philippe Claret, Pierre Sadran, Brigitte Vincent, Bruyllant, 2008. (Vezi lucrarea: Les implications du traité 
établissant une constitution pour l'Europe dans la hiérarchie des sources du droit pp.273-285) 

 Dignidad de la persona, derechos fundamentales, justicia constitucional, coordonator Francisco Fernandez SEGADO, 
Dykinson S.L., Madrid, 2008. (L'indépendence des juges constitutionnels roumains. Normativité et réalité pp.883-897) 

 Caietul ştiinţific al Institutului de Ştiinte administrative "Paul Negulescu" nr. 9 din 2007. (O posibilă revizuire a Constitutiei. 
Regim politic parlamentar) 

 Omagiu Profesorului Nicolae V. Dura la 60 de ani, Editura Arhiepiscopiei Tomisului, 2006 (Referendumul constitutional în 
România)  

 Despre constituţie şi constituţionalism, volum de studii dedicate profesorului Ioan Muraru,  coordonatori Simina TĂNĂSESCU 
şi Ştefan DEACONU, Edit. Hamangiu, Bucureşti, 2006. (Vezi lucrarea: Implicatiile Tratatului instituind o Constitutie pentru Europa 
asupra ierarhiei izvoarelor de drept (pp.315-322  ) 

 Francophonie Roumaine et Intégration Européenne, Actes du colloque international qui s’est tenu à Dijon du 27au 29 
octobre 2004, sur la direction de Ramona BORDEI-BOCA, Université de Bourgogne, Dijon, 2006. (Vezi lucrarea: Le Parlement 
de la Roumanie dans la perspective des modèles de réglementation juridique, pp.279-292) 
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 Al II-lea Simpozion national de Teoria generala a dreptului, Cluj-Napoca, 6-7 mai 2005, Coordonator prof.dr. Gheorghe Boboş. 
(Vezi lucrarea: Raporturile juridice) 

 Constitution. Lex superior. Mélanges Pavle Nikolic, Belgrad, 2004  

 Caietul Ştiinţific al Institutului de Ştiinţe Administrative « Paul Negulescu », Sibiu, 2004. (Vezi lucrarea: "Reforma” 
Guvernului din perspectiva revizuirii Constitutiei si a modificarii unor legi ce-l guverneaza) 

 Dreptul românesc şi integrarea europeană, volum cuprinzând comunicările prezentate la sesiunea ştiinţifică a Institutului de 
Cercetări Juridice din martie 2003, Editura Tempus DACOROMANIA OMTERRA, Bucuresti, 2003 (Vezi lucrarea: Parlamentul – 
autoritate legiuitoare a unui stat ? pp.67-75) 

 Pentru o teorie generala a statului si dreptului – Coordonator Prof.dr. Gheorghe Bobos, Editura Arvin Press, Cluj, 2003 

 Prawo spoleczenstwo jednostka, Ksiega jubilieuszowa dedykowna Profesorawi Leszkowi Kubieckiemu, sub redacţia 
academicianului Adam Lopatka, Varszawa, 2003 

 Dreptul românesc si integrarea europeană, editat de Institutul de Cercetări Juridice, cu ocazia Sesiunii ştiinţifice din 28 martie 
2003; Editura Tempus DacoRomânia Comterra, Bucureşti, 2003. (Vezi lucrarea: Parlamentul – autoritate legiuitoare a unui stat ?) 

 The Spanish Constitution in the European Constitutionalism Context / La constitución Española en el Constitucional 
Europeo, Edit. Dykinson S.L., Madrid, 2003, editor Francisco Fernández Segado (Vezi capitolul: Les fonctions du Parlement. 
Essai d’identification, ayant comme perspective les fonctions de l’Etat, pp.2045-2078) 

 Drept şi relaţii internaţionale, curs postuniversitar, coordonatori: Prof.univ.dr. Victor Duculescu, Prof.univ.dr. Viorel Marcu, 
Editura “V.I.S. Print”, Bucuresti, 2002  

 Europa Wschodnia – Ameryka Lacinska Pozycja jednostki i system izadu, Europa del Este – América Latina, Estatuto del 
individuo y sistema de gobierno, Coordinator Krystian Complak, Wroclaw, 2002, Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego 
(Vezi lucrarea: Le système de gouvernement en Roumanie, pp.367-384)  

 Revizuirea Constituţiei. Istoric. Drept comparat, volum coordonat de prof.dr. Victor Duculescu şi prof.dr. Georgeta Duculescu, 
Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2002 (Vezi lucrarea: Revizuirea Constitutiei. Imperativ acceptat) 

 The University of Queensland. XVIth Congress of the International Academy of Comparative Law, Brisbane Old Australia. 
14th – 20th. July 2002. (Vezi lucrarea: Le droit de saisir la Cour Constitutionnelle pour effectuer le contrôle de la constitutionnalité 
des lois) 

 Lengua del estado; lengua del pueblo; Langue du peuple; langue de l’Etat, Language of the people; language of the 
state, Ed. LEA, Libreria, Editorial – Ateneo, Ateneo Puertorriqueño, San Juan, Puerto Rico, 2002  

 Ten years of democratic constitutionalism in Central and Eastern Europe, edited bby Kazimierz  Działocho, Riszard Mojak, Krystof 
Wojtowicz,  Lublin, Pologne, 2001 (vezi lucrarea: Le nouveau rôle de la Constitution en Roumanie, pp.97-112) 

 Multilingual Cities Language Policies. Villes plurilingues et politiques linguistiques, sous la direction de Kjell Herberts & 
Joseph Turi, Vaasa, 1999 (Vezi capitolul: La langue d’enseignement dans les universités roumaines selon l’Ordonnance nr. 
36/1997) 

 Psihiatria şi condiţia umană, Edit. Psihomonia, Iasi, 1995 (Vezi lucrarea : La nouvelle Constitution de la Roumanie et les droits 
de l’homme)  

 
  

Studii publicate pe plan central, local si international  
 

Studii publicate în revista „Studii şi Cercetări Juridice” (azi “Studii de Drept Românesc”)  

 Dreptul de a sesiza Curtea Constituţională pentru efectuarea controlului constitutionalităţii legilor, nr.1-2/2003 

 Integrarea europeana si suveranitatea de stat, nr. 3-4/2001 

 Regim politic si regim constitutional, nr. 1-2/1998 

 Posibile clasificari ale autoritatii publice, nr.1-2/1997  

 Notiunea de autoritate publica, nr.3-4/1996  

 Atributiile Presedintelui României, nr. 1-2/1996 

 Principii care guverneaza organizarea politico-etatica a României, nr. 2, 3/1995 

 Identificarea şi clasificarea funcţiilor Parlamentului României, nr. 4/1994 

 Renasterea teoriei separatiei puterilor în stat, nr. 1/1991 

 Directii noi în structurarea normelor juridice, nr. 3/1989 

 Contributii la o noua definire a dreptului, nr. 3/1985  

 Consideratii privind funcţiile sistemului juridic, nr. 4/1984 

 Consideratii privind funcţiile statului român, nr. 1/1983 

 Sistemul juridic şi sistemul dreptului, nr.4/1981 

 Necesitatea redefinirii unor concepte pe baza unei analize pluridisciplinare a fenomenelor politico-juridice, nr.3/1979  
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Studii publicate în “Revista de Drept Public”  
 

 Câteva comentarii privind principiile înscrise în art. 61 alin. 1 din Constituţia României, Editura Universul Juridic, nr. 1/2013  

 Ideea de separaţie şi trinitatea puterilor azi,  Editura C.H. Beck, Bucureşti, nr.1/2011, pp : 7-17, ISSN:1224-4872 

 Natura juridică a curţilor constituţionale şi locul lor în sistemul autorităţilor publice,Editura C.H. Beck, Bucureşti, nr.1/2010, pp:12-
25, ISSN:1224-4872 . 

 Interpretarea unor texte constitutionale ce reglementează raporturile dintre Preşedintele României şi Guvern şi consecinţele 
practice ale absenţei unei concepţii unitare în acest domeniu, Editura C.H. Beck, Bucureşti, nr.2/2008, pp:1-11, ISSN:1224-4872  

 O posibilă revizuire a Constituţiei. Regim politic parlamentar în România postdecembristă? Editura C.H. Beck, Bucureşti, nr.2/2007, 
pp :95-103, ISSN:1224-4872 

 Referendumul constitutional în România,Editura C.H. Beck, Bucureşti, nr.1/2006, pp :19-28, ISSN:1224-4872 

 Despre natura juridică a raporturilor ce iau naştere în procesul de acreditare al universităţilor particulare din România, 2005 

 Constituţie, stat, suveranitate – concepte ce trebuie regândite, Editura ALL BECK, Bucureşti, nr.3/2004, pp :1-11, ISSN:1224-4872 

 Constituţia Europeană – Constituţia României. Reflecţii privind suveranitatea, Editura ALL BECK, Bucureşti, nr.3/2003, pp :6-20,  
ISSN:1224-4872 

 Rolul şi functiile Preşedintelui României, nr.2/1996  

 
Studii publicate în “Curierul judiciar” 

 Jurisprudenţa Curţii Constituţionale a României şi diversitatea poziţiilor luate de specialiştii din domeniul dreptului faţă de unele 
soluţii adoptate de aceasta,  nr.1/2012, pp.39-43, ISSN:1582-7526 

 Echilibrul puterilor în România. Evoluţia raporturilor dintre puterile statului în perioada post-decembristă, Editura C.H. Beck, 
Bucureşti, nr.4/2010, pp:218-223, ISSN:1582-7526 

 Constituţia Franţei – model pentru alte ţări. Exemplul României,  Editura C.H. Beck, Bucureşti, nr.2/2009, pp: 98-101, ISSN:1582-
7526   

 O posibilă revizuire a Constituţiei. Regim politic parlamentar în România post-decembristă,  Editura C.H. Beck, Bucureşti, nr.7-
8/2007, pp: 68-75, ISSN:1582-7526 

 
 

Studii publicate în „Palatul de Justiţie”  

 Legile fără caracter normativ. Regândirea principiilor de adoptare, nr. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11/2003; 1/2004  

 Revizuirea Constituţiei – un imperativ acceptat, nr. 1, 2, 3, 4/2002 

 Forţa unor norme constituţionale în procesul practicii politice din România, nr. 12/2000, 1,2/2001 

 Învăţământul în limbile minorităţilor naţionale, nr.8/2000 

 Limba de predare în universităţile româneşti, nr. 9, 10, 12/1998; 1,2/1999 

 Propunerile de lege ferenda privind repunerea în drepturi sau acordarea de reparaţii persoanelor al căror drept de proprietate a fost 
încălcat prin acte normative abuzive, nr.5/1998 

 Remanierea guvernamentală în lumina exigenţelor statului de drept, nr. 3/1998  

 
Studii publicate în „Revista Română de Drept”, azi „Dreptul”  

 Sensul evoluţiei dreptului în actuala etapă de dezvoltare, nr. 5/1979 

 Consideraţii privind raportul dintre politică şi drept, nr. 3/1974  
 
 

Studii apărute în „Revue Roumaine des Sciences Juridiques”  

 La langue d’enseignement dans les universités roumaines selon l’Ordonnance nr. 36/1997, 1999 

 L’idée de l’Etat de droit à la lumière de la conception de Thomas d’Aquin concernant l’Etat et le droit, nr. 1/1998 

 Les attributions du Président de la Roumanie, nr. 1/1997 

 La résponsabilité du POUVOIR, nr. 2/1996 

 La nouvelle Constitution de la Roumanie et les droits de l’homme, nr. 1/1995 

 Les droits de l’homme et les droits du citoyen. Contribution à la clarification du concept, nr.2/1994  

Studii publicate în „Studia Babeş- Bolyai” 
• Consideraţii privind interpretarea normelor juridice şi izvoarele de drept, nr. 2/1987  

 
 

Studii publicate în Analele Universităţii „Al.I.Cuza” Iaşi  

 Controlul constitutionalitatii legilor, mijloc de asigurare a suprematiei Constitutiei, 1992 

 Unele exigente ale principiului statului de drept, 1991 

 Caracteristici ale sistemului dreptului, 1989  

 Unitatea ce caracterizează politica partidului şi conţinutul legilor, 1979 

 Raportul dintre politica şi drept în lumina sarcinilor societăţii, 1977 
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 Consideratii privind delimitarea noţiunilor de normă juridică şi dispoziţie legală, 1976 

 Normele sociale. Noţiune, funcţii, sfera, 1974 

 În legatura cu definirea actului juridic, 1973 

 Norma politica, parte a suprastructurii politice, 1971 

 Natura normelor elaborate de organizatiile obstesti, 1970 

 Contributii la studiul notiunii dreptului, 1968 

 Unele consideratii cu privire la obiectul raportului juridic (în colaborare), 1965  

 
Studii publicate în Buletinul Ştiinţific al Universităţii „Mihail Kogălniceanu”Iaşi,  

Editura „Cugetarea” Iaşi  

 La souveraineté d’Etat et le caractère obligatpire des normes juridiques éuropéennes (în colaborare), Buletin Ştiinţific nr.21, 
Scientific Bulletin, Year 21, Volume 21,  Editura « Cugetarea », Iaşi, 2012, pp.77-88, ISSN:1221-4876 (B+)  

 La jurisprudence de la Cour Constitutionnelle de la Roumanie et la diversité des positions prises par les spécialistes en droit à 
l’égard de certaines solutions adoptées, Buletin Ştiinţific nr.21, Scientific Bulletin, Year 21, Volume 21,  Editura « Cugetarea », Iaşi, 
2012, pp.25-38,  ISSN:1221-4876 (B+)  

 L’européanisation du droit constitutionnel roumain après l’adhésion de l’état a l’Union Européenne –Buletin Ştiinţific nr.20, Scientific 
Bulletin, Year 20, Volume 20,  Editura « Cugetarea », Iaşi, 2011, pp.11-18, ISSN:1221-4876 (B+) 

 Le constitutionnalisme en roumanie post-decembriste - Buletin Ştiinţific nr.19, Scientific Bulletin, Year 19, Volume 19,  Editura 
« Cugetarea », Iaşi, 2010,pp.11-21, ISSN:1221-4876(B+) 

 Le droit à une bonne administration – in stato nascendi – en Roumanie,  Buletin Ştiinţific nr.19, Scientific Bulletin, Year 19, Volume 
19,  Editura « Cugetarea », Iaşi, 2010,pp.36-44, ISSN:1221-4876 (B+) 

 Une possible révision de la Constitution. Régime  politique parlamentaire en Roumanie post-décembriste ?, Buletin Ştiinţific nr.18, 
Editura « Cugetarea », Iaşi, 2009, pp.5-14, ISSN:1221-4876 (C) 

 Le constitutionnalisme européen – phénomène complexe et intégrateur, Buletin Ştiinţific nr.17, Editura « Cugetarea », Iaşi, 2008, 
pp.5-46, ISSN:1221-4876 (C) 

 L'indépendence des juges constitutionnels roumains. Normativité et réalité, Buletin Ştiinţific nr.16, Editura « Cugetarea », Iaşi, 2007, 
pp.5-16, ISSN:1221-4876 (C) 

 Les implications du traité établissant une constitution pour l’Europe dans la hiérarchie des sources du droit, Buletin Ştiinţific nr.16, 
Editura « Cugetarea », Iaşi, 2007, pp.42-53, ISSN:1221-4876 

  L’actualité de la conception de Constantin C. Angelescu sur l’immunité parlementaire, Buletin Ştiinţific nr.15, Editura « Cugetarea », 
Iaşi, 2006, pp.11-22, ISSN:1221-4876 

 Le parlement de la Roumanie dans la perspective des modèles de réglementation juridique, Buletin Ştiinţific nr.14, Editura 
«Cugetarea», Iaşi, 2005, pp.7-16, ISSN:1221-4876 

 Constitution, Etat, souveraineté – concepts qui doivent être repensés, 2004 

 Quelques conséquences de l’incertitude du langage juridique, 2003 

 Le droit de saisir la Cour Constitutionnelle pour effectuer le contrôle de la constitutionnalité des lois, 2003 

 L’intégration européenne et la souveraineté d’Etat, 2002 

 La révision de la Constitution roumaine – impératif accepté, 2002 

 Le régime politique de la Roumanie, 2002  

 L’enseignement dans les langues des minorités nationales, 2001 

 La force de quelques normes constitutionnelles dans le processus de la pratique politique en Roumanie, 2001 

 L’Etat de droit, principe d’aménagement et de fonctionnement des autorités publiques en Roumanie, 2000  

 La fonction publique et la Convention Européenne des Droits de l’Homme (în colab.), 2000 

 L’idée de l’Etat de droit à la lumière de la conception de Thomas d’Aquin, 1999 

 La langue d’enseignement dans les universités roumaines, 1999 

 De l’éthique du milieu au droit d’un environnement sain (în colab., 1998 

 Régime politique et régime constitutionnel. Catégories distinctes ou synonymes?, 1998 

  La responsabilité du pouvoir, 1997 

 Les fonctions du Parlament de la Roumanie, 1997 

 République de Roumanie. La répartition térritoriale du pouvoir et les problèmes essentiels avec lesquels se confronte la réforme de 
l’administration publique, 1996 

  Les atributions du Président de la Roumanie, 1996  

  Le rôle et les fonctions du Président de la Roumanie, 1996 

  La notion d’autorité publique, 1995 

  La force des traités internationaux relatifs aux droits de l’homme dans le droit roumain (în colab.), 1995  

 Parlamentul României-organ reprezentativ suprem şi unica autoritate legiuitoare a ţării, 1995  

 Noua Constituţie a României si drepturile omului, 1994 

 Drepturile omului şi drepturile cetăţeanului. Contribuţii la clarificarea conceptelor, 1994 

 Legitimitate, 1993 

 Noua Constituţie a României, 1992  



Model de Curriculum Vitae European   

  
20  

Studii publicate în Anuarul Centrului de Ştiinţe Sociale – Iaşi  

 Consideraţii privind rolul dreptului în realizarea cerinţelor principiului echităţii, 1984 

 Consideraţii privind funcţiile sistemului juridic, 1983  

 
„Studii critice” şi recenzii publicate în “Analele Universitatii Al.I.Cuza” Iaşi şi în "Revue internationale de droit comparé "  

 Dreptul integrării europene. Tratat elementar, (V. Duculescu), 2004 

 Concepţii contemporane despre drept (S.Popescu), 1986 

 Teoria generală a statului şi dreptului (Gh.Bobos), 1985  

 Teoria generală a statului şi dreptului (I.Ceterchi si M.Luburici), 1985 

 Probleme fundamentale ale statului si dreptului (I.Ceterchi s.a.), 1982 

 Funcţiile statului socialist român (I.Ceterchi s.a.), 1982 

 Sociologie juridique (J.Carbonnier), 1975 

 Sociologie juridique (H.Bruhl), 1974  
 
 

Studii publicate în străinătate  
 

 La justice constitutionnelle et la politique en Roumanie, raport prezentat la al XIV-lea Congres de Drept constituţional şi european 
comparat, având ca temă « Les cours constitutionnelles et la politique », L’Université de Regensburg, Germania, 23-24 martie 2012 
(sub tipar) 

 La Constitution de la France: un modèle pour d’autres pays. L’exemple de la Roumanie, publicat în <Revue d’études politiques et 
constitutionnelles est-européennes >, nr.1-2/2009, Bruyllant, 2009.(pp.9-17) 

 La révision de la Constitution de la Roumanie concernant les langues des minorités nationales – un modèle à suivre, în “Revue 
Internationale de Droit comparé”, nr.3/2005 (pp.701-715) 

 La Cour Constitutionnelle de la Roumanie, în „Anuario iberoamericano de justicia constitucional”, nr. 9/2005 (pp.547-605) 

 L’Etat et l’Eglise. Survol historique sur leurs rapports avec un regard spécial concernant les pays de l’Union Européenne, raport 
prezentat la Universitatea Mackenzie din Brazilia, cu ocazia celei de-a 50-a aniversari a Universităţii, publicat în Revista Direito 
Mackenzie, ano 3, nr.2, São Paulo, 2002, UPM (pp.93-107) 

 La révision de la Constitution roumaine – impératif accepté, raport prezentat la Conferinta Internationala a Centrului European de 
Drept Public de la Atena, 7-9 decembrie 2001, publicat în “Revue Européenne de Droit Public” nr. 1/2002 

 Le contrôle de la légalité des acts normatifs juridiques adoptés par le Gouvernement de la Roumanie – interventie la raportul 
profesorului M.G. Braibant la Conferinta din septembrie 1999 a Grupului European de Drept Public, având ca tema “Monisme(s) ou 
dualisem(s) en droit administratif”; publicata în “Revue Européenne de Droit Public”, 2000  

 L’Etat de droit – principe de l’amenagément et de fonctionnement des autorités publiques en Roumanie – raport prezentat la cea de 
a XII-a Întâlnire a Scolii de drept natural de la Kopaonik (Iugoslavia), la data de 13 decembrie 1999, publicat în volumul “Arhiv za 
pravne i drustvene nauke (Archive for Legal and Social Studies), no. 4, Belgrad, 1999 

 Egalité et Equité. Une plédoirie pour le principe restitutio in aequitatem, în “Revue Européenne de Droit Public”, vol.11 – nr.2 / 1999 

 Les fonctions du Parlement de la Roumanie. Contributions à leur identification, publicat în “Revue internationale de droit comparé” 
nr.3/1997, p.697-708. 

 Le rôle et les fonctions du Président de la Roumanie, în “Revue internationale de droit comparé” nr. 4/1996,p.903-908. 
 
 

Rapoarte / comunicări prezentate la manifestări ştiinţifice  internaţionale 
 

 La jurisprudence de la Cour Constitutionnelle de la Roumanie et la diversité des positions prises par les spécialistes en droit à 
l’égard de certaines solutions adoptées, lucrare prezentată la al 3-lea Colocviu de Justitie constituţională, desfăşurat în perioada 1-3 
decembrie 2011,  la Andorre, având ca temă LES COURS CONSTITUTIONNELLES ET LA DOCTRINE (sub tipar). 

 L’effet de l’intégration des états dans l’Union Européenne : souveraineté limitée ou concept repensé ?, raport prezentat la al XIIII-lea 
Congres Internaţional de Drept Constituţional European si Comparat având ca temă LE DEVELOPPEMENT DES DROITS 
FONDAMENTAUX DANS LA JURISPRUDENCE DES COURS CONSTITUTIONNELLES – DEVELOPPEMENTS RECENTS SOUS 
L’INFLUENCE DE LA CHARTE DES DROITS FONAMENTAUX DE L’UNION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME, 
Université de Regensburg, Germania,  1-2 Juillet, 2011,  (sub tipar). 

 La fonction publique et la Convention Européenne des Droits de l’Homme, Raport prezentat la cea de a XI-a Editie a Zilelor Juridice 
Franco-Române, 18-20 noiembrie 1999 

 La trinité des pouvoirs aujourd’hui, raport prezentat la al VIII-lea Congres al Asociaţiei Internaţionale de Drept Constituţional. 
Mexico-City, 2010 (sub tipar). 

 L’éuropéanisation du droit constitutionnel roumain après l’adhesion de l’Etat à l’Union Européenne, în volumul cuprinzând 
rapoartele prezentate la al 12-lea Congres de Drept Comparat şi Drept Constituţional, de la Regensburg, 16-17 sept. 2010 (sub 
tipar). 

 Le constitutionnalisme européenne – phènomen complexe et integrateur, în volumul cuprinzând rapoartele la cel de al VII-lea Congres 
internaţional de drept constituţional, Atena, 2007 

 La révision de la Constitution de la Roumanie concernant les langues des minorités nationales – un modèle à suivre, în volumul 
« Droit, langue et divesité linguistique », Beijing, 2004.  
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 Constitution, Etat, souveraineté – concepts qui doivent être repensés, raport prezentat la cel de al VI-lea Congres Mondial de Drept 
Constitutional, Santiago de Chile, 12-16 ian. 2004, publicat în volumul <Constitucionalismo. Conceptos Antiguos, Mundos Nuevos>, 

 Le système de gouvernement en Roumanie, raport prezentat la Prima Întâlnire America Latina – Europa de Est, organizata de 
Centrul de Drept Constitutional Latino-American la Wroçlaw, 20-21 septembrie 2001 

 L’intégration européenne et la souveraineté d’Etat, raport prezentat la Colocviul de la Dijon, 11-12 mai 2001 

 La force de quelques normes constitutionnelles dans le processus de la pratique politique en Roumanie, raport prezentat la 
Kopaonik, (13-17 dec. 2000), la cea de a XIII-a Întâlnire a Şcolii de drept natural de la Kopaonik 

 L’idéé de l’Etat de droit à la lumière de la conception de Thomas d’Aquin , în  vol. <La métaphisique, son histoire, ses enjeux>, 
Actes du XXVII-ème Congrès de l’Association des Sociétés de Philosophie et de Langue Français,  Ed. Jean Vrin, Paris, 2000  

 La fonction publique et la Convention Européenne des Droits de l’Homme, Raport prezentat la cea de a XI-a Editie a Zilelor Juridice 
Franco-Române, 18-20 noiembrie 1999 în “Revue internationale de droit comparé” nr. 1/2000 pp.236-238 

 Le Président de la Roumanie – garant de la Constitution?, Raport prezentat la al V-lea Congres al Asociaţiei Internaţionale de Drept 
Constituţional având ca temă  <Constitutionnalisme, universalisme et démocratie>, Rotterdam, 1999 

 Intérêts d’Etat - intérêts généraux. Considérations sur leurs rapports, Lublin, 1985 (Material cuprins în volumul dedicat Conferintei 
din 21-23 mai 1985, organizate de Universitatea din Lublin, având ca temă “Raţiunea statului”) 

 L’art d’enseigner et d’éduquer. Le rôle du syndicat universitaire dans son perfectionnement, Varsovia, 1985. (Material cuprins în 
volumul dedicat Seminarului internaţional privind “Rolul sindicatelor în universităţi”, organizat de către Universitatea din Varşovia, în 
perioada 17-21 noiembrie 1985) 

 
 
 

Studii publicate în următoarele reviste din străinătate 
• Revue d’études politiques et constitutionnelles est-européennes, Bruylant/2009 

• Anuario iberoamericano de justicia constitucional, Madrid/2007  
• Anuario iberoamericano de justicia constitucional, nr.9/2005  

• Revue internationale de droit comparé nr.3/1995, 4/1996, 3/2005 
• Revue Européenne de Droit Public nr.1/2000, 1/2002 

• Direito Mackenzie, Université Presbitérienne Mackenzie, Sao Paulo, Brésil, nr.2/2002 
• Arhiv za pravne i drustvene nauke (Archive for Legal and Social Studies), no. 4, Belgrad, 1999 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actualizat la 01 octombrie 2013. 


