CURRICULUM VITAE

IANCU GHEORGHE, născut la data de 2 septembrie 1952 în Bucureşti.
Absolvent al Facultăţii de Drept a Universităţii Bucureşti, promoţia 1978,
cursuri de zi.

ACTIVITATE PROFESIONALĂ
UNIVERSITARĂ ŞI ŞTIINŢIFICĂ

ALTA

DECÂT

ACEEA

În perioada 1959 – 1966 am urmat cursurile şcolii generale la Bucureşti.
În perioada 1966 – 1971 am urmat cursurile liceale.
În anul 1974, am fost admis la Facultatea de Drept a Universităţii
Bucureşti, fiind student în perioada 1974 – 1978.
După absolvirea facultăţii am îndeplinit mai multe funcţii importante , şi
anume:
În 10 noiembrie 1982, am fost numit consilier juridic şef la Ministerul
Silviculturii.
În anul 1989, am fost numit procuror pentru Tribunalul Suprem
(procuror T.S.) la Procuratura Generală.
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Din 1 august 1990, am fost transferat la Parlamentul României – Camera
Deputaţilor, ca expert parlamentar, fiind promovat apoi consilier parlamentar.
În 1 septembrie 1995, am fost numit secretar general la Curtea
Constituţională, primul din istoria acestei autorităţi publice.
În 28 iunie 2000, am fost numit membru al Curţii de Conturi (magistrat
asimilat judecătorilor Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, la Secţia
jurisdicţională).
Pe data de 10 octombrie 2001, am fost numit adjunct al Avocatului
Poporului.
Începând cu data de 15 iulie 2004, am îndeplinit funcţiile de secretar
general şi apoi de director general la Autoritatea Electorală Permanentă.
În anul 2005, am fost numit preşedintele Comisiei pentru evaluarea
performanţelor profesionale ale înalţilor funcţionari publici.
Pe data de 26 martie 2007, am fost numit consilier la un grup parlamentar
la Camera Deputaţilor, iar din data de 5 martie 2009 am fost numit şeful
Departamentului legislativ al Camerei Deputaţilor. Din data de 2 iulie 2009 am
fost numit consilier al Secretarului general al Camerei Deputaţilor şi şef al
Oficiului juridic al Camerei Deputaţilor.
Am îndeplinit demnitatea de Avocat al Poporului în care am fost
desemnat de cele două Camere ale Parlamentului pe data de 27 septembrie
2011, pentru un mandat de 5 ani, mandat pe care l-am îndeplinit până pe data de
3 iulie 2012.
Am înfiinţat Autoritatea Electorală Permanentă, după adoptarea actului
normativ de constituire. Apoi, în calitate de secretar general al Curţii
Constituţionale şi împreună cu preşedintele Curţii Constituţionale şi în calitate
de adjunct al Avocatului Poporului şi împreună cu Avocatul Poporului am
reorganizat complet aceste două autorităţi publice.
Am participat la întocmirea unor foarte importante acte normative şi am
fundamentat mai multe texte din conţinutul Constituţiei.
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În anul 2007, am fost membru al Comisie de Cod electoral care a întocmit
Legea nr.33/2007 şi Legea electorală nr.35/2008.
În calitate de adjunct al Avocatului Poporului am organizat, în cadrul
instituţiei Avocatul Poporului, activitatea de protecţie a prelucrării datelor
personale, activitate care era la început şi era total necunoscută şi am întocmite
actele normative necesare în acest scop. Ulterior, am întocmit actul normativ
necesar înfiinţării Autorităţii Naţionale pentru Supravegherea Prelucrării
Datelor Personale.
Toate funcţiile şi demnităţile îndeplinite, după anul 1989, în paralel cu
activitatea universitară şi ştiinţifică au fost numai în domeniul dreptului
constituţional şi instituţiilor politice şi în cel al dreptului electoral.

CARIERA UNIVERSITARĂ ŞI ŞTIINŢIFICĂ

Din punctul de vedere al carierei universitare, după anul 1990, am parcurs
treptele universitare de la asistent universitar la profesor universitar, norma mea
de bază fiind la Facultatea de drept a Universităţii din Bucureşti.
În anul 1998 mi-am susţinut teza de doctorat în materia Dreptului
constituţional şi instituţiilor politice, la Facultatea de Drept a Universităţii
Bucureşti, cu tema: „Drepturile fundamentale în contextul protecţiei mediului
înconjurător”.
De la 1 octombrie 2013, profesor universitar la Facultatea de Drept a
Universităţii din Bucureşti şi anterior, din anul 2007, la Facultatea de Drept a
Universităţii Titu Maiorescu pentru materiile drept constituţional şi instituţii
politice şi drept electoral.
Am publicat mai multe lucrări şi articole a căror listă este anexată.
Am absolvit, cu diplome, trei specializări postuniversitare, pe profilul
drept constituţional şi european, în străinătate, în 1991 în Canada la
Universitatea Autonomă din Ottawa, în anul 1992 în Elveţia la Fribourg şi în
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anul 1994 la Universitatea Europeană de Drept de la Florenţa şi am urmat un
asemenea curs, de 6 luni, la Universitatea Pantheon Sorbonne II.
Am participat la mai multe colocvii ştiinţifice, unde am prezentat
comunicări pe diferite teme de drept constituţional şi drept al mediului
înconjurător, ultimele fiind: Zilele constituţionale franco-române, iunie 1996;
Grupul de lucru pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal (Comitetul 29 al Comisiei Europene), Bruxelles, 21-22
februarie 2002; Conferinţa cu tema: „Rolul Ombudsmanului la începutul
secolului XXI.”, Cracovia, Polonia, 22-24 mai 2002; Proiectul de înfrăţire
instituţională: Întărirea capacităţii instituţionale a Avocatului Poporului, Atena,
25-26 iunie 2002; Congresul statutar al Asociaţiei Ombudsman-ilor şi
Mediatorilor Francofoni, Tunis, 14-17 octombrie 2003, unde a fost condusă şi
una dintre sesiunile congresului; Seminarul referitor la activităţile Consiliului
Europei şi ale Adunării Parlamentare în domeniul statului de drept şi
democraţiei; Seminarul pentru consilierii parlamentari (Madrid, 2011);
Conferinţa regională a Asociaţiei Magistraţilor din Sud-Estul Europei cu tema:
Dezvoltarea managerială, participarea la luarea deciziilor şi cooperare (26-28
octombrie 2011); a patra ediţie a Conferinţei „Ziua profesiilor liberale din
România” cu tema: „Profesiile liberale şi concurenţa” (1 noiembrie 2011);
lansarea Raportului „Analiza privind structurile de monitorizare, promovare şi
protecţie a drepturilor copilului” (9 noiembrie 2011), organizată de Federaţia
Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Copii; a IV-a Conferinţă naţională cu
tema: „Reforme sectoriale în spaţiul administrativ european în contextul buneiadministrări: implementare şi evaluare” (18 noiembrie 2011), organizată de
Societatea academică de ştiinţe administrative, Institutul de drept public şi
ştiinţei administrative şi Şcoala naţională de studii politice şi administrative, cu
sprijinul Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică; Colegiul Naţional de
Afaceri Interne, tema: Democraţia prin instituţiile sale, 24 noiembrie 2011;
Conferinţa cu tema „Conflict şi răzbunare în societatea modernă”, Cluj (19
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ianuarie 2012); Conferinţa internaţională cu tema: Eficienţa normelor juridice,
organizată de Universitatea creştină Dimitrie Cantemir şi desfăşurată în limba
engleză (Eficacitatea activităţii Avocatului Poporului), Cluj, 22-23 martie 2012;
Atelierul de lucru „Prevenirea încălcării drepturilor omului în locurile de
detenţie din România”, Bucureşti, organizat de APADOR – Comitetul Helsinki,
29 martie 2012; „Controlul de constituţionalitate – Tradiţie şi perspective”
conferinţă organizată de Curtea Constituţională a României dedicată celei de-a
20 - a aniversare şi a împlinirii a 100 de ani de la afirmarea controlului de
constituţionalitate a legilor în România, 21-22 iunie 2012; Universitatea
Creştină „Dimitrie Cantemir”, Institutului Internaţional pentru Drepturile
Omului, Academia Română, Sesiunea de comunicări ştiinţifice „Raporturile
dintre puterile statului în sistemul constituţional românesc – o evaluare în
perspectiva revizuirii Constituţiei”, Bucureşti, 11 martie 2013; Simpozionul
„România – Temă de cugetare. Oameni şi instituţii” cu tema „Cum dispun
instituţiile noastre de banii publici ? În dezbatere: SRR şi SRTV”, Bucureşti
(GDS) 25 septembrie 2013; Conferinţa pentru lansarea volumului „Selecţie de
decizii ale Curţii Constituţionale Federale a Germaniei.”, Bucureşti, 26
septembrie 2013; Simpozionul „20 de ani de muncă pentru Drepturile Voastre”,
Bucureşti, 10 decembrie 2013, organizate de Institutul pentru Drepturile Omului
şi Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale;
Sesiunea comemorativă închinată lui Vasile Gionea, organizat de Curtea
Constituţională şi Academia României, la care am prezentat studiul
Academicianul Vasile Gionea – viaţa şi opera”; Sesiunea de comunicări
ştiinţifice Caracterul regimurilor politice româneşti în epoca contemporană şi
problematica drepturilor omului consfinţite în Constituţie”, organizat de
Universitatea creştină Dimitrie Cantemir, la care am prezentat studiul „Aspecte
teoretice privind ciclurile, perioadele şi tradiţiile constituţionale”; Conferinţa
Naţională cu tema „Codul penal şi de procedură penală – premisa consolidării
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statului de drept” organizată de Universitatea Andrei Şaguna din Constanţa în
perioada 28-29 martie 2014 şi altele.
Din anul 1990 până în prezent am avut activitate didactică universitară, la
Universitatea Bucureşti – Facultatea de Drept, unde, pe lângă seminarii, am
predat cursurile de drept constituţional şi instituţii politice şi cel de dreptul
electoral pentru studenţii de la cursurile de zi, un curs postuniversitar la aceeaşi
materie şi cursul de drept comparat pentru studenţii anului IV – curs de zi. În
această perioadă, am parcurs toate treptele carierei universitare până la profesor
universitar.
Din anul 1996 până în 2011 am predat cursul de drept constituţional şi
instituţii politice la Universitatea „Titu Maiorescu” Bucureşti.
În anul 2004 am predat la cursurile de master „Instituţii de drept
constituţional al Uniunii Europene”, la Facultatea de Drept a Universităţii din
Tg. Jiu, unde am îndeplinit funcţiile de decan şi de rector, şi până în 2011 la
Universitatea Titu Maiorescu, iar din anul 2004 am predat, tot la un curs de
master, la Academia de Poliţie cursul de „Sisteme electorale contemporane” şi
cel de „Drept procesual constituţional”.
În perioada 2000 – 2005, am predat cursul de Drept comparat la
Facultatea de drept a Universităţii Ecologice Bucureşti şi o perioadă de timp şi
la Facultatea de drept a Universităţii din Bucureşti.
În anul 2002 am obţinut premiul „Andrei Rădulescu” al Uniunii Juriştilor
din România, pentru contribuţia la lucrarea „Interpretarea Constituţiei”, iar pe
data de 28 aprilie 2002, Diploma de onoare a Universităţii Titu Maiorescu
pentru contribuţia adusă la creşterea calităţii procesului de învăţământ şi la
afirmarea acestei Universităţi în sistemul naţional de învăţământ.
La Facultatea de drept a Universităţii din Bucureşti, am iniţiat masterul de
Drept public şi am solicitat introducerea cursurilor de Drept procesual
constituţional (Proceduri constituţionale) şi a celui de Drept electoral (Sisteme
electorale contemporane), ultimul se şi predă în anul IV.
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Activitatea mea universitară şi ştiinţifică a influenţat activitatea şi
soluţiile unor autorităţi publice, cum sunt Camera Deputaţilor, Senatul, Curtea
Constituţională, A.N.F.P.,

Autoritatea Electorală Permanentă,

Avocatul

Poporului, Autoritatea Naţională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor
Personale etc.
Sunt membru fondator al Centrului de Drept Constituţional şi Instituţii
Politice al Facultăţii de drept a Universităţii Bucureşti şi conduc Cercul de drept
public al Facultăţii de drept a Universităţii din Bucureşti. În acelaşi timp, din an
ul 2009 organizeze şi voi organiza procese constituţionale simulate în domeniul
Dreptului constituţional şi instituţiilor politice, pe baza unor dosar reale, deja
soluţionate, ale Curţii Constituţionale. Periodic, de regulă în semestrul al doilea
– pentru Instituţiile politice – organizez participarea studenţilor la plenul
Camerei Deputaţilor şi al Senatului, dar şi la şedinţele de soluţionare a
excepţiilor de neconstituţionalitate ale Curţii Constituţionale.
Am făcut parte din comisii de doctorat la Facultatea de drept a
Universităţii din Bucureşti.
Am fost preşedintele birourilor electorale ale Universităţii din Bucureşti
pentru stabilirea tipului de scrutin pentru desemnarea rectorului Universităţii şi
apoi pentru alegerea acestuia. Am fost membru în comisia de examinare pentru
un candidat la postul de profesor gradul I în învăţământul preuniversitar.

Gheorghe IANCU,

Bucureşti, 2015
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LISTA
lucrărilor şi articolelor publicate

I.

Lucrări
 Organizare şi legislaţie silvică, E.D.P., Bucureşti – 1985, (175
p.);
 Agenda pădurarului – Culegere de legislaţie comentată, Ed.
„Buletinul Oficial”, Bucureşti, ediţiile 1984 şi 1986, (207 p.);
 Legislaţie

silvică.

Comentarii.

Ed.

„Buletinul

oficial”,

Bucureşti, 1976, (303 p.);
 Instituţii politice parlamentare, Ed. Universitatea Ecologică,
Bucureşti, 4 volume, 1992, (vol. I – 246 p., 973-96-957-5-2;
vol. II – 173 p., 973-96-957-5-2; vol. III – 163 p., 973-96-9575-2; vol. IV – 169 p., 973-96-957-5-2);
 Drepturile, libertăţile şi îndatoririle constituţionale, Editura
IRDO, 3 volume, Bucureşti, 1992, (vol. I – 50 p., 973-95614-11; vol. II. – 38 p., 973-956142 - x; vol. III – 34 p., 973-95614 –
3 - 8) - coautor;
 Constituţiile României, Ed. RAMO, Bucureşti, ediţiile 1993,
1995 şi 2000, (297 p. 973-567-086-0) - coautor;
 Partidele politice, Ed. RAMO, Bucureşti, 1993, (121 p., 973567-031-3) - coautor;
 Parlamentul României, Ed. RAMO, Bucureşti, 1994, (63 p.,
973-567-048-8) - coautor;
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 Curtea Constituţională a României, Ed. RAMO, Bucureşti,
1996, (60 p., 973-567-097-6);
 The Parliament of Romania, Ed. RAMO, Bucureşti, 1997, (63
p., 973-567-157-3), (coautor);
 Drepturile fundamentale ale cetăţeanului în contextul protecţiei
mediului înconjurător, Ed. Tipp Star, Slobozia, 1998, (325 p.,
973 - 98595 - 0 - X);
 Drepturile fundamentale şi protecţia mediului, Ed. RAMO,
Bucureşti, 1998, (256 p., 973-567-208-1);
 Sistemul electoral, Ed. RAMO, Bucureşti, 1998, (175 p., 973567-204-9);
 Lumea în care trăim. Studii şi cercetări juridice, Ed. ARDU,
Bucureşti, 1999, vol. II (352 p., 973-99168-0-5) - coautor;
 Interpretarea constituţiei. Doctrină şi practică, Ed. Lumina Lex,
Bucureşti, 2002, (270 p., 973-588-483-6) - coautor;
 Drept constituţional şi instituţii politice, Ed. Lumina Lex,
Bucureşti, 2002, (462p., 973-588-545-x);
 Drept constituţional şi instituţii politice (I.D.), 2 vol., Ed.
Paideea, Bucureşti, 2002, (vol. I – 111 p., 973-99098 – 5- x şi
973-99098-6-8; vol. II – 151 p., 973-99098-5-X şi 973-990987- 6);
 Dreptul de azil – Privire comparativă cu statutul juridic al
refugiatului, Ed. All Beck, Bucureşti, 2002, (119 p., 973 – 655 –
226 - 9);
 Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale în România.
Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Curţii
Constituţionale. Sistemul de garanţii, Editura All Beck,
Bucureşti, 2003, (390 p., 973-655-247-0);
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 Cetăţenia europeană, Editura All Beck, Bucureşti, 2003, (154
p., 973-655-373-6) - coautor;
 Drept constituţional şi instituţii politice (I.D.), vol I şi vol II,
Ediţia a II-a, revizuită şi completată, Editura Paideea, 2004,
(vol. I – 110 p., 973-7963-48-2 şi vol.II – 142 p., 973-7963-466);
 Drept constituţional şi instituţii politice, Ediţia a 2 –a, revizuită
şi completată, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2004, (606 p.,
973-588-863-7);
 Sistemul electoral, Editura All Beck, Bucureşti, 2005, (168 p.,
973-655-634-4);
 Alegerile şi corpul electoral, Editura All Beck, Bucureşti, 2005,
(119 p., 973-655-723-5) - coautor;
 Drept constituţional şi instituţii politice, Ediţia a 3 –a, revizuită
şi completată, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2005, (638 p.,
973-588-968-4);
 Perspective juridice privind instituţia Parlamentului, Editura All
Beck, Bucureşti, 2005, (176 p., 973-655-829-0) - coautor.
 Votul electronic, Editura C.N.I. „Coresi” S.A., Bucureşti, 2006,
(499 p., 973-570-300-9) - coautor;
 Consideraţii teoretice şi practice privind scrutinul majoritar,
apărut în volumul Liber Amicorum Ioan Muraru. Despre
constituţie şi constituţionalism, Editura Hamangiu, Bucureşti,
2006 - coautor;
 Fundamente ale administraţiei publice, Editura Afir, Bucureşti,
2007 (281 p. - 978-973-7741-34-3) - coautor;
 Răspunderea în dreptul constituţional, Editura Ch. Beck,
Bucureşti, 2007 ( 115 p.- 978-973-115-120-5) - coautor;
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 Drept constituţional şi instituţii politice. Tratat, Editura Lumina
lex, Bucureşti, 2008 (606 p. - 978-973-758-163-1).
 Sisteme electorale contemporane, Editura C.H.Beck, Bucureşti,
2009 (273 p. - 978-973-115-640-8/978-973-115-642-2).
 Drept constituţional şi instituţii politice, ediţie revizuită şi
completată, 2 volume, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2009 (601
p. - 978-973-115-640-8/978-973-115-641-5).
 Unele aspecte de drept constituţional în jurisprudenţa Curţii de
Justiţie a Uniunii Europene, apărut în Studii juridice în onoarea
Prof.dr. Nicolae Popa. Liber amicorum Nicolae Popa, Editura
Hamangiu, Bucureşti, 2009 - coautor.
 Proceduri

constituţionale. Drept

procesual

constituţional,

Editura R.A.M.O., Bucureşti, 2010 (422 p. - 978-973-567-7077).
 Drept constituţional şi instituţii politice, Editura C.H.Beck,
Bucureşti,2010 (ediţie total revizuită şi completată) – 573 pag.
978-973-115-806-8/9789731 158068.
 Drept electoral, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2012 (328 pag. 978-606-18-0000-1).
 Efficiency of Legal Norms, Editura Hamangiu, București, 2012
(438 p. – 978-606-522-873-3) - coautor.
 Drept electoral, ediţie revizuită şi completată, Editura C.H.
Beck, Bucureşti, 2014.
 Drept constituţional şi instituţii politice, revizuită şi completată,
Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2014.
 Teoria ciclurilor constituţionale, în apariţie la Editura Universul
Juridic, pentru anul 2015.
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 Evoluţia unor drepturi fundamentale în contextul social actual,
în apariţie la Editura Institutul Român pentru Drepturile Omului
în 2015.
 Les droits fundamentales dans le context de l'environement, în
apariţie în Franţa, la Editions Universitaires Europeennes, în
2015

II.

Lucrări coordonate
 Hotărâri ale Biroului Electoral Central 1996 – 2004, Editura
Autoritatea Electorală Permanentă, Bucureşti, 2005, (107 p.);
 Instrumente internaţionale în materie electorală, Editura
Autoritatea Electorală Permanentă, Bucureşti, 2005, (215 p.);
 Hotărâri de interpretare ale Biroului Electoral Central 1996 –
2004, Editura Autoritatea Electorală Permanentă, Bucureşti,
2005, (168 p., 973-0-04204-7).
 Reglementări privind partidele politice, Ed.RAMO, Bucureşti,
2004 (111 p. – 973-567-473-4).

III.

Articole şi studii
 Unele aspecte din Legea nr. 2/1987 privind conservarea,
protejarea şi dezvoltarea pădurilor, exploatarea lor raţională
economică şi menţinerea echilibrului ecologic, în serial de 10
articole, în fostul ziar „Agricultura socialistă”, 1988 – 1989;
 Contracte model aprobate pentru ramura silviculturii, în Revista
economică – Supliment nr. 4/1989 şi nr. 7/1989;
 Dreptul fundamental la viaţă în contextul protecţiei mediului
înconjurător, Conferinţă radio susţinută la 22.04.1991;
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 Spre o justiţie a protecţiei mediului înconjurător. Rolul şi locul
Avocatului Poporului în sistemul de drept statal şi Orientări şi
tendinţe actuale în activitatea partidelor politice, toate susţinute
la colocvii de comunicări ştiinţifice ale Centrului de Drept
Constituţional şi Instituţii Politice din Universitatea Bucureşti,
1991 – 1992;
 Descentralizarea politică în România, susţinut la Universitatea
din Fribourg, Elveţia, septembrie 1992;
 Contenciosul electoral constituţional – realitate şi perspective,
Analele Universităţii Bucureşti, An. XLII/1993;
 Proiectul legii caselor naţionalizate pe înţelesul tuturor, Revista
Ordinea, nr. 25 (163)/1.6. – VII.1994;
 Reexaminarea legilor în cazul constatării neconstituţionalităţii
lor în România, în Revista Drepturilor Omului, nr. 3/1992;
 Apariţia

şi

evoluţia

noţiunii

de

cetăţenie

în

dreptul

constituţional, Revista de drept public, nr. 2/1995;
 Cronique, Analele Universităţii Bucureşti, An. XLII – 1994;
 Rolul şi locul ombudsman – ului în sistemele constituţionale
europene, a IV-a Ediţie a Conferinţei „Zilele constituţionale
franco-române, Bucureşti – Constanţa, 1996, Revista română de
drept umanitar, nr. 2 – 3 (12 – 13)/1996;
 Caracterul naţional al statului român, în Revista de drept public,
nr. 1 – 2/1996;
 Relaţia dintre drepturile fundamentale şi protecţia mediului
înconjurător, în Revista de drept public nr. 1–2/1997;
 Drepturile fundamentale în sistemul de drept nord – american,
în volumul „Lumea în care trăim. Studii şi cercetări juridice”,
vol. II, Ed. ARDU, Bucureşti, 1999;
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 Curtea Constituţională a Republicii Federale Germania, în
Revista de drept public nr. 1/1998, (1224 – 4872), (coautor);
 Dreptul fundamental de proprietate, în Revista de drept public
nr. 2/1998, (1224 – 4872);
 Jurisprudenţa Curţii Constituţionale privind dreptul fundamental
de proprietate. Principii, în Revista de drept public nr. 1/1999,
(1224 – 4872);
 Ioan Muraru, Mihai Constantinescu – Drept parlamentar
românesc, Editura Actami, Bucureşti, 1999, recenzie în Revista
de drept public nr. 1/1999, (1224 – 4872);
 Reguli

constituţionale

privind

ocuparea

funcţiilor

şi

demnităţilor publice, Revista de drept public nr. 2/1999, (1224 –
4872);
 Modification de la loi sur l’organisation et la fonctionement de
la Cour Constitutionnelle de la Roumanie, Analele Universităţii
Bucureşti, Drept, Anul XLVIII – 1999, (1011 – 0623);
 Avocatul Poporului şi justiţia, Revista de drept public, nr.
1/2002, (1224 – 4872);
 Interpretarea dispoziţiilor constituţionale privind Curtea de
Conturi, Revista de drept public, nr. 2/2002, (1224 – 4872);
 Eficacitatea activităţii Avocatului Poporului, Revista de drept
public, nr. 1/2003, (1224 – 4872);
 Dreptul fundamental la mediu în propunerea de revizuire a
Constituţiei, Conferinţă prezentată la invitaţie la Academia
Română în şedinţa de comunicări ştiinţifice din data de 9 mai
2003, la Bucureşti;
 Noile drepturi fundamentale. Accesul la cultură şi libertatea
economică, Revista Analele Universităţii din Bucureşti, nr. I din
2004, (1011 – 0623);
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 Noile drepturi fundamentale. Dreptul la mediu sănătos, Revista
Analele Universităţii din Bucureşti, nr. II din 2004, (1011 –
0623);
 Privire

comparativă

asupra

organizării

şi

funcţionării

ombudsmanilor şi mediatorilor, Revista de drept public, nr. 3
din 2004, (1224 – 4872);
 Consideraţii

asupra evoluţiei

instituţiei

ombudsman-ului,

Revista Analele Universităţii din Bucureşti, nr. IV din 2004,
(1011 – 0623);
 Votul electronic (e – voting – ul), Revista Analele Universităţii
din Bucureşti, nr. III din 2005, (1011 – 0623);
 Justiţia electorală. Realităţi şi perspective, Revista Analele
Universităţii din Bucureşti, nr. II din 2005, (1011 – 0623) şi în
Reformele administrative şi judiciare în perspectiva integrării
europene. Caietul ştiinţific 7/2005 al Institutului de Ştiinţe
Administrative „Paul Negulescu”, Editura Burg, Sibiu, 2005
(Justiţia electorală. Realităţi şi perspective), ISSN 1582 – 943x ;
 Misiunile de observare electorală ale organizaţiei pentru
securitatea

şi

cooperarea

în

Europa,

Revista

Analele

Universităţii din Bucureşti, nr. IV din 2005, ( ISSN 1011 –
0623);
 Scrutinul majoritar, în Revista Analele Universităţii din
Bucureşti, nr. I din 2006, ( ISSN 1011 – 0623);
 Natura juridică a Autorităţii Electorale Permanente, în Revista
de drept public nr. 2 din 2006 ( ISSN 1224 – 4872);
 Apariţia şi evoluţia ideii de integrare europeană şi a Uniunii
Europene. Contextul constituţional european actual, în Revista
Analele Universităţii din Bucureşti, nr.II din 2007( ISSN 1011 –
0623);
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 Prefaţa la lucrarea autorilor Daniel Buda şi Dacian – Graţian
Gal , Parlamentul – instituţie a statului şi a Uniunii Europene,
apărută la Editura Accent, Cluj -Napoca, 2008;
 Unele aspecte referitoare la interpretarea Constituţiei din
jurisprudenţa Curţii Constituţionale, apărut la Revista de drept
public nr.2/ 2008 ( ISSN 1224 – 4872);
 Unele aspecte critice referitoare la sistemul electoral român,
apărut în Revista de drept public nr.3/2008 ( ISSN 1224 –
4872);
 Jurisprudenţa Curţii Constituţionale în domeniul conflictelor
juridice de natură constituţională, apărut Revista Curierul
Judiciar nr.7/2009 ( ISSN 1582 – 7526);
 Consideraţii în legătură cu jurisprudenţa Curţii Constituţionale
referitoare la dreptul fundamental la muncă şi la dreptul
fundamental la pensie, apărut în Revista Curierul judiciar
nr.1/2009 ( ISSN 1582 – 7526).
 Revizuirea Constituţiei sau o nouă Constituţie, apărut în Revista
de drept public nr.1/2009 (ISSN 1224-4872).
 Unele aspecte de drept constituţional în jurisprudenţa Curţii de
Justiţie a Uniunii Europene (I şi II), apărut la Revista de drept
public nr.2/2009 şi nr.3/2009 (ISSN 1224-4872).
 Referendumul în România, în Analele Universităţii din
Bucureşti nr.IV/2009 ( ISSN 1011 – 0623);
 Importante modificări şi completări ale Legii nr.21/1991 a
cetăţeniei române, în Revista de drept public nr.1/2010 ( ISSN
1224-4862).
 Precizări referitoare la procesul silogistic de motivare a
deciziilor Curţii Constituţionale, Revista de drept public
nr.4/2010 ( ISSN 1224-4862).
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 Funcţiile

referendumului.

Argumente

pro

şi

contra

referendumului, în Revista Drepturile omului nr.3/2011 (ISSN
1220-613X).
 Tipuri de referendumuri şi modele de proceduri referendare
constituţionale şi legislative, în Revista Drepturile Omului
nr.2/2011.
 Avocatul Poporului – rolul său constituţional şi legal, în Revista
Drepturile omului nr.4/2011.
 Contribuţii la definirea conflictului social şi juridic, în Revista
Drepturile omului nr.1/2012.
 Libertatea conştiinţei şi libertatea de exprimare, Revista
Drepturile Omului nr.2/2014.
 Tehnicile speciale de supraveghere sau de cercetare penală şi
necesitatea respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale, în
Revista Drepturile Omului nr.3/2014.
 Unele aspecte legale referitoare la secţiile de votare pentru
alegerile prezidenţiale, Revista Curierul Judiciar nr.11/2014.
 Libertatea de conştiinţă şi ora de religie în şcoli, în Revista
Drepturile Omului nr.4/2014.
 Unele aspecte referitoare la dreptul fundamental la sănătate, în
Revista Drepturile Omului nr.1/2015.

IV.

Articole publicate în străinătate
 Die Novelle des rumänischen Verfassungsgerichtsgesetzes von
1997 und ihre praktischen Auswirkungen, în WGO Monatshefte
für Osteuropäisches Recht, seiten 241 – 320, Dezember, 1999;
 Das wahlszstem, în WGO Monatshefte für Osteuropäisches
Recht, seiten 289 – 294, 1999.
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