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1. Realizări ştiinţifice, profesionale şi academice 

 

1. 1. Realizări ştiinţifice 

A.  Teza de doctorat 

În anul 2004, în data de 7 octombrie, mi-am susţinut public teza de doctorat 

cu titlul ,,Principiul bunei vecinătăţi în dreptul românesc’’ sub coordonarea 

profesorului univ. dr. Victor Duculescu.  

Urmare a susţinerii  publice a Tezei de doctorat mi s-a conferit titlu de 

,,Doctor’’ în domeniul ,,Drept’’ cu distincţia ,,Cum Laude’’. 

În baza Ordinului Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 3184 din 7 februarie 

2005 mi-a fost eliberată Diploma de Doctor, Seria D, Nr. 0004859 din 15 

februarie 2005. 

 

B.  Publicarea de cărţi şi articole 

După obţinerea titlului de doctor în drept, am prezentat sau publicat în ţară 

sau în străinătate lucrări ştiinţifice în limbile română, franceză şi engleză. În 

ultimii 7 ani am publicat 17 cărţi dintre care 5 în calitate de unic autor şi 12 

în calitate de coautor sau în coordonarea unor autori.  

Cărţile au fost publicate la edituri recunoscute în ţară (Regia Autonomă 

,,Monitorul Oficial’’, Institutul European, Hamangiu) sau în străinătate 

(C.H.Beck). Aceste cărţi sau contribuţii la cărţi sunt în domeniile: Drept 

constituţional, Instituţii politice şi Metodologie juridică.  

Articolele publicate în limba franceză sau engleză figurează şi în bazele de 

date accesibile pe Internet. 

Parte din lucrările publicate în engleză sau franceză se găsesc şi în biblioteci 

universitare din alte state (Biblioteca Congresului SUA, Biblioteca Institutului 

de Federalism din Elveţia, Biblioteca Academiei de Drept Constituţional din 

Tunisia, Biblioteci universitare din Franţa, Spania, Republica Moldova, 

Ungaria sau Norvegia).  
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C. Activitate de cercetare la nivel naţional 

În calitate de profesor, desfăşor o activitate permanentă de cercetare în 

cadrul Centrului de drept constituţional şi instituţii politice (CDCIP) care este o 

structură de cercetare constituită în 1991 în cadrul Universităţii din Bucureşti 

pe lângă Departamentul de drept public al Facultăţii de Drept în colaborare 

cu Universitatea Paris I - Pantheon Sorbonne.  

În calitate de secretar ştiinţific al Centrului de drept constituţional şi instituţii 

politice am organizat o serie de conferinţe naţionale pe diverse teme 

constituţionale de actualitate pentru viaţa politică şi constituţională a 

statului. 

 

D. Activitate de cercetare la nivel internaţional 

În anul 2005, am obţinut participarea la proiectul ,,Coalitions of the 

Unwilling? Politicians and Civil Servants in Coalition Governments’’ finanţat 

de ,,The Local Government and Public Service Reform initiative, Open Society 

Institute’’ din Budapesta, Ungaria. În cadrul acestui proiect, pe parcursul 

anului 2005, în calitate de responsabil pentru România al proiectului am 

elaborate un studiu privind guvernările de coaliţie din România după 1989.  

De asemenea, în perioada Octombrie 2007-Decembrie 2010 am fost parte a 

grupului internaţional de cercetători care au realizat studiul ,,Cross-Judicial 

Fertilization – the Use of Foreign precedents by Constitutional Judges’’ 

(prezentat în cadrul Congresului de drept constituţional organizat în 

decembrie 2010 de Asociaţia Internaţională de Drept Constituţional, în 

Mexic. 

 

E. Granturi şi burse obţinute 

În perioada 1 octombrie 2010-31 decembrie 2011 am coordonat, în calitate 

de manager de proiect, Proiectul ,,Fii pregătit pentru cariera ta !’’, grant în 

valoare de 1.576.117,50 lei şi derulat în Universitatea din Bucureşti, 

Facultatea de Drept în parteneriat cu ,,Opportunity Associates’’ şi cofinanţat 

prin FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operaţional Sectorial 

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Numărul de identificare al 

contractului: 40844. 

În ceea ce priveşte obţinerea unor burse de studiu, în anul 2008, am obţinut 

o bursă de participare la cursurile Academiei de Drept Constituţional din 
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Tunis, ocazie cu care am avut prilejul de a aprofunda cunoştinţele în 

domeniul dreptului constituţional comparat. 

 

F. Participarea la conferinţe naţionale şi internaţionale 

Majoritatea conferinţelor la care am participat au fost realizate în cadrul unor 

manifestări ştiinţifice prestigioase organizate sub egida Asociaţiei 

Internaţionale de Drept Constituţional, Comisiei de la Veneţia, New Europe 

College, Reţeaua Institutelor şi Şcolilor de Administraţie Publică din Europa 

Centrală şi de Est – NISPAcee, Consiliul Europei, Curtea Constituţională a 

României, Parlamentul României sau Avocatul Poporului. 

 

1. 2. Realizări profesionale 

A.  Prestigiul profesional 

Vizibilitatea şi impactul activităţii ştiinţifice desfăşurate pot fi evaluate în 

funcţie de aprecierile de care s-a bucurat aceasta în ţară şi în străinătate. 

Cursul de Drept constituţional şi cel de Instituţii politice, cursul de 

Metodologie juridică, lucrarea ,,Constituţia României. Comentariu pe 

articole’’, precum şi celelalte lucrări universitare publicate singur sau în co-

autorat se bucură de prestigiu în rândul publicaţiilor de gen, fiind citate atât 

în celelalte manuale sau lucrări de specialitate, cât şi în lucrările studenţilor 

sau doctoranzilor. Cărţile şi studiile subsemnatului sunt citate atât de autori 

prestigioşi precum profesorii Ioan Muraru, Simina Tănăsescu, Genoveva 

Vrabie, Cristian Ionescu, Dana Apostol Tofan, Victor Duculescu, cât şi de tineri 

autori precum Bianca Selejan Guţan, Simona Şandru sau Ramona Delia 

Popescu.  

Referiri la lucrări ale subsemnatului pot fi găsite şi pe site-uri din ţară şi pe 

site-uri din străinătate. 

  

B.  Funcţii deţinute 

În paralel cu activitatea didactică desfăşor şi o intensă activitate practică 

profesională în administraţia publică deţinând în ultimii 7 ani funcţiile publice 

de: director în Parlamentul României, Consilier de stat în cadrul 

Administraţiei Prezidenţiale, iar din decembrie 2005 până în prezent deţin 
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funcţia de Consilier prezidenţial pe probleme juridice, numit în funcţie prin 

Decretul Preşedintelui României nr. 1390 din 30.12.2005. 

Sunt, de asemenea avocat, membru al Baroului Bucureşti, activitate din care 

sunt suspendat, iar din luna ianuarie 2012 sunt şi arbitru, pe lista arbitrilor 

incompatibili în cadrul Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă 

Camera de Comerţ şi Industrie a României. 

 

C.  Membru al unor organizaţii profesionale 

Sunt membru al Association des experts européens agréés (AEXEA), Paris, 

Franţa, membru al Association des auditeurs de l’Académie Internationale de 

Droit Constitutionnel (AAIDC), Tunis, Tunisia,  membru al Asociaţiei 

Internaţionale de Drept Constituţional, membru al Societăţii Române de 

Drept Comunitar, membru al RIGAS Network,  membru în Colegiul ştiinţific al 

Revistei române de Parteneriat Public-Privat şi membru în colegiul de 

redacţie al revistei lunare „Curierul Judiciar”. 

 

D.  Medalii, titluri, diplome de onoare  

În decembrie 2005 Ministerul Afacerilor Externe din România mi-a acordat 

premiul ,,Cartea lunii’’, în anul 2006, Uniunea Juriştilor din România  mi-a 

acordat premiul ,,Vespasian Pella’’ pentru lucrarea ,,Principiul bunei 

vecinătăţi în dreptul românesc’’, iar în 2008 am primit ,,Diploma de onoare’’ 

acordată tot de Uniunea Juriştilor din România pentru lucrarea ,,Constituţia 

României. Comentariu pe articole’’. 

Tot ca o recunoaştere a prestigiului profesional de care mă bucur, în anul 

2009 am fost decorat cu Ordinul Naţional ,,Steaua României’’ în grad de 

,,Cavaler’’ acordat de Preşedintele României şi cu  ,,Ordinul Coroanei’’ în grad 

de ,,Mare Ofiţer’’ acordat de M.S. Albert II, Regele Belgiei. 

 

1. 3. Realizări academice 

A.  Activitate didactică 

Desfăşor activitate didactică în învăţământul juridic superior la 

Departamentul de drept public al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii 

Bucureşti din anul universitar 1998/1999. Am o vechime de 13 ani şi 

jumătate în învăţământul juridic superior şi am parcurs toate treptele carierei 
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universitare prin promovarea concursurilor organizate de Universitatea din 

Bucureşti. Ultima mea promovare a avut loc în cursul anului universitar 

2008/2009 prin obţinerea postului de conferenţiar universitar la disciplinele 

Metodologie juridică, Drept constituţional şi Instituţii politice, pe cale de 

concurs, post pe care îl deţin şi în prezent. 

Îndeplinesc, de asemenea, calitatea de decan de serie, fiind desemnat anual 

de conducerea Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti să coordonez 

şi să sprijin activitatea studenţilor din anul I, seria II, în vederea integrării lor 

cât mai uşor în activitatea studenţească.  

Din evaluările anonime pe care le solicit studenţilor la sfârşitul fiecărui 

semestru, distinct pentru fiecare disciplină pe care o predau, rezultă că 

aceştia apreciază în mod deosebit stilul de predare, calitatea informaţiei 

primite şi a materialelor distribuite, activităţile extra-curriculare originale şi 

relaţia directă pe care ei o pot avea cu cadrul didactic, precum şi rigoarea 

evaluărilor periodice şi chiar a notării de la finalul cursurilor. 

 

B.  Funcţii şi titluri universitare 

În ceea ce priveşte funcţiile universitare numite, din anul 1998 desfăşor 

activitate didactică la Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti, 

deţinând pe rând, funcţii didactice ca: preparator universitar-colaborator, 

asistent universitar, lector universitar şi conferenţiar universitar.  

De asemenea, în ceea ce priveşte funcţiile alese în cadrul Universităţii, din 

decembrie 2011 am fost ales membru în Consiliul Facultăţii de Drept a 

Universităţii din Bucureşti pentru un mandat de 4 ani prin votul colegilor mei 

profesori. 

 

2. Planuri de evoluţie şi dezvoltare a propriei cariere profesionale, ştiinţifice şi 

academice 

 

2. 1. Dezvoltarea carierei profesionale 

Îmi doresc ca în continuare, să evoluez profesional în domeniul dreptului şi, în 

special, în domeniul dreptului public căruia mi-am consacrat cei aproape 14 

ani de când am terminat Facultatea. 
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Acesta este şi motivul pentru care îmi propun, ca din punct de vedere 

profesional, să colaborez mai mult şi mai intens cu alţi colegi din alte 

universităţi, să particip la cât mai multe activităţi juridice organizate atât pe 

plan naţional, cât şi pe plan internaţional. 

 

2. 2. Dezvoltarea carierei ştiinţifice 

Cercetarea ştiinţifică este esenţială pentru dezvoltarea carierei unui profesor. 

Cariera ştiinţifică presupune o continuă preocupare pentru cercetare, iar 

domeniile de cercetare se stabilesc în funcţie de interesul fiecăruia pentru 

ştiinţă. 

Domeniile de cercetare în care m-am implicat până acum, precum cele ale: 

dreptului constituţional, instituţiilor politice, metodologie juridice sau 

dreptului Uniunii Europene, vor constitui şi de acum încolo o prioritate. Pe 

măsura diversificării laturilor dreptului şi a evoluţiilor din plan social, aceste 

domenii de interes pentru mine pot evolua şi către o cercetare 

interdisciplinară. Nu îmi doresc o limitare a spaţiului de cercetare deoarece 

un bun jurist are nevoie de cunoştinţe din multiple domenii pentru a înţelege 

mai bine fenomenul juridic. 

 

2. 3. Dezvoltarea carierei academice 

A.  Urcarea treaptă cu treaptă în ierarhia funcţiilor academice şi 

pe bază de concurs 

Până acum, am urcat toate treptele carierei universitare, de la cea de 

preparator până la cea de conferenţiar, fără a ocoli vreo etapă. Toate funcţiile 

didactice au fost obţinute pe bază de concurs.  

 

B.  Activitate publicistică permanentă 

Pentru că o carieră academică presupune nu doar susţinerea unor cursuri 

pentru studenţi, ci mai mult decât atât, în cei aproape 14 ani de activitate 

academică am publicat constant un număr de peste 20 de cărţi ca unic sau 

coautor şi peste 40 de articole, studii sau recenzii. O parte dintre articole sunt 

publicate în limbi de circulaţie internaţională (franceză şi engleză).  

Pe viitor, voi continua să public în mod constant, atât în reviste naţionale, cât 

şi în reviste internaţionale, unul din dezideratele mele fiind acela de a publica 
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mai mult în limbi de circulaţie internaţională în reviste internaţionale pentru 

a face mai bine cunoscute ideile şcolii şi gândirii juridice româneşti. 

 

C.  Participarea şi susţinerea de prelegeri la conferinţe naţionale 

şi internaţionale 

Pe viitor, îmi propun să particip şi să susţin prelegeri la mai multe conferinţe 

şi seminarii. În mod special, îmi propun să particip cu precădere la conferinţe 

şi seminarii la care participanţii provin din alte centre universitare. De 

asemenea, voi participa, cu precădere, la acele conferinţe şi seminarii 

organizate pe teme ce au legătură cu domeniul dreptului public în care 

doresc să mă specializez. 

Aşa cum reiese din activitatea mea de până acum, participarea constantă la 

altfel de manifestări ştiinţifice reprezintă o modalitate de perfecţionare 

permanentă, de colaborare şi de schimb de idei atât de necesare într-o lume 

din ce în ce mai globalizată. 

 

D.  Susţinerea de cursuri la Universităţi din străinătate 

Îmi propun ca pe viitor să acord o atenţie mult mai mare susţinerii de cursuri 

şi prelegeri la alte centre universitare, în special la centre universitare din 

străinătate. O astfel de activitate va constitui pentru mine o bună ocazie de a 

lua contact cu zona academică din alte state, dar şi opornunitatea de a-mi 

dezvolta abilitatea de a lucra într-un mediu internaţional şi multicultural. 

 

E.  Implicarea în activităţi practice studenţeşti 

Modalităţile concrete prin care consider că se poate realiza acest lucru sunt: 

a) sprijinirea studenţilor în organizarea de manifestări ştiinţifice; b) 

coordonarea lucrărilor de licenţă; c) recomandarea studenţilor pentru burse 

sau alte activităţi practice în timpul facultăţii; d) organizarea de vizite 

profesionale pentru studenţi la diverse instituţii publice, etc. 

Voi acorda o atenţie sporită pe viitor, ca şi până acum, activităţilor practice 

studenţeşti prin sprijinirea acestora în ceea ce priveşte latura academică şi 

ştiinţifică. De asemenea, îmi propun ca pentru studenţii la master să dezvolt 

din ce în ce mai mult practica invitării diverselor personalităţi-specialişti în 

domeniul lor de activitate, care să vină şi să le vorbească studenţilor la curs 

în calitate de ,,invitaţi speciali’’. 
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2. 4. Direcţii de cercetare/predare 

A.  Drept constituţional şi instituţii politice 

Principala direcţie de cercetare şi predare în cei aproape 14 ani de 

experienţă în domeniul învăţământului universitar a fost cea a dreptului 

constituţional şi a instituţiilor politice.  

Îmi doresc să continui în acest domeniu al dreptului care este unul dinamic şi 

care presupune o adaptare a legislaţiei la schimbările sociale, politice şi 

economice ale societăţii.  

 

B.  Metodologie juridică 

Domeniul metodologiei juridice este conex dreptului constituţional. De altfel, 

eu sunt cel care în anul 2005 a propus conducerii Catedrei de drept public 

introducerea unui curs optional de metodologie juridică pentru studenţii 

anului I ai Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti. De aceea, îmi 

propun continuare acestui curs atât prin derularea unor noi proiecte practice, 

cât şi prin elaborarea unui curs universitar mult mai complet şi care să 

constituie un reper pentru studenţii de anul I. 

 

C.  Raportul dintre ordinea juridică naţională şi ordinea juridică a 

Uniunii Europene 

Această disciplină este una apreciată de către studenţi. Acesta este şi 

motivul pentru care anual conduc lucrări de dizertaţie ale studenţilor la 

master şi sprijin studenţii în organizarea de conferinţe şi întâlniri pe teme în 

domeniul dreptului UE. 

Îmi doresc în continuare să aprofundez acest domeniu atât de dinamic al 

dreptului şi sper ca în viitorul apropiat să pot furniza studenţilor, dar nu 

numai, şi un curs tipărit  cu informaţiile relevante pentru cunoaşterea şi mai 

bine a raportului care se stabileşte între cele două ordini juridice. 
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1. Scientific, professional and academic achievements  

 

1. 1. Scientific achievements  

  A. Doctor’s degree 

On October 7, 2004, I publicly presented my PhD thesis, with the title “The 

principle of neighborliness in Romanian law” coordinated by professor dr. 

Victor Duculescu.  

Following the public presentation of my PhD thesis I was awarded the title of 

“Doctor in Law” with the distinction “Cum Laude”. 

By the Order of the Minister of Education and Research no. 3184 on February 

7, 2005 I was awarded the PhD Diploma, Series D, no. 0004859 on February 

15, 2005.  

 

B. Books and articles publishing 

After gaining the title of PhD in Law, I have presented or published, in 

Romania or abroad, scientific papers in Romanian, French or English. In the 

last 7 years I have published 17 books, 5 of them as a single author and 12 

as a co-author or under the coordination of other authors.  

The books were published by well-known publishing houses in the country 

(Regia Autonomă ,,Monitorul Oficial’’, Institutul European, Hamangiu) or 

abroad (C.H. Beck).  These books or personal contributions to books are in the 

fields of Constitutional Law, Political Institutions and Legal Methodology.  

The articles published in French or English can be found on the internet.  

Some of the papers published in English or French can also be found in 

university libraries in other states (the US Congress Library, Swiss Federalism 

Institute Library, Constitutional Law Academy Library of Tunis, University 

libraries in France, Spain, Moldavian Republic, Hungary and Norway). 

 

C. National research activity 
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As a professor, I carry on a permanent research activity at the Center of 

Constitutional Law and Political Institutions (CDCIP) which is a research 

structure established in 1991 within the University of Bucharest, the 

Department of public law of the Faculty of Law in collaboration with the 

University of Paris – Pantheon Sorbonne.  

As scientific secretary of the Center of Constitutional Law and Political 

Institutions I have organized several national conferences on various 

constitutional matters of interest for the political and constitutional life of the 

state.  

 

D. International research activity 

In 2005, I took part in the project “Coalitions of the Unwilling? Politicians and 

Civil Servants in Coalition Governments” funded by “The Local Government 

and Public Service Reform initiative, Open Society Institute” from Budapest, 

Hungary. In this project, during the year 2005, as a responsible of the project 

for Romania, I developed a study on governmental coalitions in Romania 

after 1989.  

Also, during October 2007 – December 2010 I was part of the international 

group of researchers who conducted the study “Cross – Judicial Fertilization – 

the Use of Foreign precedents by Constitutional Judges” (presented during the 

Congress of Constitutional Law organized in December 2010 by the 

International Association of Constitutional Law, in Mexico).  

 

E. Grants and scholarships gained 

During the period October 1, 2010 – December 31, 2011 I’ve coordinated, as 

a project manager, the Project “Be ready for your Career!”, grant in value of 

1.576.117,50 lei and displayed by the University of Bucharest, Faculty of Law 

in association with “Opportunity Associates” and co-financed by the European 

Social Fund, Operational Sectorial Program Human Resources Development 

2007 – 2013, no. of identification of the contract: 40844. 

In the matter scholarships gaining, in 2008, I have obtained a scholarship for 

courses to the Constitutional Law Academy in Tunis, during which I had the 

opportunity to deepen my knowledge in the field of constitutional 

comparative law.  
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F. Participation in national and international conferences  

Most conferences I attended were performed in prestigious scientific 

meetings, organized by the International Constitutional Law Association, 

Venice Commission, New Europe College, Network of Institute and Schools of 

Public Administration in Central and Eastern Europe – NISPAcee, Council of 

Europe, Constitutional Court of Romania, Romanian Parliament or the 

Ombudsman.  

 

1.2. Professional achievements  

A. Professional prestige 

The impact and the visibility of the scientific activity can be valued according 

to the appreciation of this work both in Romania and abroad.  

The courses of Constitutional Law and Political Institutions, the Legal 

Methodology course, the work “Constitution of Romania. Comments on 

articles”, and other academic papers published alone or co-authored, enjoy 

prestige among publications of their kind, being quoted in other manuals or 

specialized work and also in the students’ or doctoral students’ papers. The 

books and the studies of the undersigned are quoted by prestigious authors, 

such as professor Ioan Muraru, Simina Tănăsescu, Genoveva Vrabie, Cristian 

Ionescu, Dana Apostol Tofan, Victor Duculescu, and also by young authors 

such as Bianca Selejan Guţan, Simona Şandru or Ramona Delia Popescu.  

References to my works can also be found on-line, on Romanian or foreign 

websites.  

 

B. Held positions 

Along with the teaching activity I carry on an intense professional activity in 

the Public Administration, in the last 7 years holding public positions as it 

follows: director in the Romanian Parliament, State Counselor within the 

Presidential Administration and since December 2005 until present time, I’m 

holding the position of Presidential Adviser on judicial matters, appointed by 

the Presidential Decree no. 1390 on 30.12.2005. 

I am also a lawyer, member in Bucharest Bar Association, activity from which 

I am suspended, and since January 2012 I am also an arbitrator, on the list of 

incompatible arbitrators within the International Commercial Court of 

Arbitration of the Chamber of Commerce and Industry of Romania.  
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C. Member of professional organizations 

I am a member of ,,Association des experts européens agréés’’ (AEXEA), 

Paris, France, member of ,,Association des auditeurs de l’Académie 

Internationale de Droit Constitutionnel’’ (AAIDC) in Tunis, Tunisia, member of 

the ,,International Association of Constitutional Law’’, member the 

,,Romanian Community Law Society’’, member of ,,RIGAS Network’’, member 

of the ,,Romanian Journal of Partnership Public-Private’’ Scientific College 

and also member of the editorial board of the monthly magazine “Judicial 

Courier”.  

 

D. Medals, titles and honorary degrees 

In December 2005 the Ministry of Foreign Affairs of Romania awarded me 

the prize “Book of the Month”, in 2006 the Union of Jurists of Romania 

awarded me with the price “Vespasian Pella” for the work “The principle of 

good neighborliness in Romanian law” and in 2008 I received the “Diploma of 

honor” also awarded by the Union of Jurists of Romania for the work “The 

Constitution of Romania. Comments on articles”.  

Also as a symbol of my professional prestige recognition, in 2009 I was 

awarded with the National Order “Star of Romania” in rank of “Knight”, 

awarded by the President of Romania and with the “Crown Order” in rank of 

“Grand Officer”, granted by H.M. Albert II, King of Belgium. 

 

1.3. Academic achievements  

A. Teaching activity 

I am teaching in the field of higher legal education at the Department of 

public law within the Faculty of Law, University of Bucharest since the 

academic year 1998/1999. I have a 13 and a half years experience in higher 

legal education and I have been through all the stages of the academic 

career, by promoting the exams organized by the University of Bucharest. My 

last promotion was in the academic year 2008/2009, when I became 

University Lecturer in the disciplines of Legal Methodology, Constitutional Law 

and Political Institutions, by promoting an exam, position I’m still holding 

today.  
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I am also dean of series, being annually appointed by the management of the 

Law Faculty within the University of Bucharest to coordinate the activity of the 

students in the first year, series II. 

In the anonymous assessments provided by the students at the end of each 

semester, for every subject matter I teach, can be found that they appreciate 

the style of teaching, the quality of the information and the materials 

distributed, the original extra-curricular activities and the direct relationship 

they may have with the teacher, and also the rigorous periodical evaluations 

and even the marking at the end of courses.  

 

B. Academic titles and positions 

Regarding the University positions, since 1998 I am teaching at the Faculty of 

Law within the University of Bucharest, holding teaching positions as it 

follows: assistant collaborator, university assistant, university lecturer, 

associate professor.  

Also, in terms of elected positions within the University, since December 

2011 I was elected member of the Board of the Faculty of Law within the 

University of Bucharest for a term of 4 years, by votes of my colleagues 

teachers. 

 

2. Development and evolution plans for the professional, scientific and 

academic career 

 

2.1. Professional career development 

I want to continue to evolve professionally in the field of Law and especially in 

the Public Law one, to which I have devoted my almost 14 years since I 

graduated Law School.  

This is also the reason why I want to further collaborate professionally with 

other colleagues from other universities, to participate to as many as possible 

juridical activities organized both nationally and internationally.  

 

2.2. Scientific career development  
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Scientific research is essential for the development of a teaching career. 

Scientific career requires a continuous research and the areas of research are 

established depending on the individual interest in science. 

The research areas in which I was involved until now, such as: Constitutional 

Law, Political Institutions, Legal Methodology or European Union Law, will 

remain a priority. As the branches of Law are being diversified and as the 

social plan is evolving, these fields of interest for me can also evolve to a 

interdisciplinary research. I don’t want a limitation in the field of research 

because a great jurist needs to have multiple domain knowledge in order to 

better understand the legal phenomenon.  

 

2.3. Academic career development 

A. Ascending step by step in the hierarchy of academic functions 

and by contest 

Until now, I followed all steps to the academic career, without bypassing of 

any stage. All of my teaching functions were obtained by contest.  

 

B. Continuous publishing activity 

Because an academic career is not limited only to teaching, but represents 

more than that, in the almost 14 years of academic activity I have been 

constantly publishing over 20 books as a sole author or as a co-author and 

over 40 articles, studies or reviews. A part of those articles are published in 

international languages (French and English). 

In the future, I will continue to publish regularly both in national and 

international journals, one of my goals being to publish more in foreign 

languages in international journals in order to raise awareness on the ideas 

of Romanian school ideas and legal thinking.  

 

C. Participation and speeches at national and international 

conferences  

In the future I plan to attend and lecture at several conferences and 

seminars. In particular, I intend to participate mostly at conferences and 

seminars where the participants come from other universities. I will also 
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attend to those conferences and seminars organized on topics related to 

Public Law, in which I want to specialize.  

As it results from my activity so far, constantly attending to scientific events 

represents a constant way to improve, to collaborate and to exchange ideas, 

which are imperative in an increasingly globalized world.  

 

D. Lecturing at universities abroad  

In the future I plan to give a greater attention to lectures at other universities, 

especially at abroad ones. Such activity will be a good opportunity for me to 

study the academic area in other states, but also the opportunity to develop 

my ability to work in an international and multicultural environment. 

 

E. Involvement in practical student’s activities 

I believe the concrete ways to do this are: a) supporting the students in 

organizing scientific events; b) coordination the Bachelor of Law thesis; c) 

recommending students for scholarships or other practical activities during 

college; d) organizing professional visits for students at several public 

institutions, etc. 

I will continue to pay attention in the future to practical students’ activities by 

supporting them in their academic and scientific activity.  Also I want, the 

Law Master students to develop increasingly more the practice to invite 

personalities or specialists in their fields, to speak for the students as 

“special guests”. 

 

2.4. Lines of research/teaching 

A. Constitutional Law and Political Institutions 

The main direction of research and teaching in my almost 14 years of 

experience in the field of University education was the Constitutional Law and 

the Political institutions. 

I want to continue in this field of Law which is a dynamic one and requires an 

adaptation of the Law to social, political and economic changes. 
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B. Legal Methodology 

The legal methodology is closely related to the Constitutional Law. In fact, I 

am the one who in 2005 proposed to the management of the Department of 

Public Law to introduce an optional class of Legal Methodology for the 

freshmen students of the Faculty of Law within the University of Bucharest. 

Therefore I want to continue this course, both by developing new practical 

projects and by elaborating a more complex university course as a landmark 

for first year students. 

 

C. The connection between National Law and European Union 

Law 

This subject matter is one appreciated by the students. This is also the reason 

why I lead annually dissertation papers for MA students and I support the 

students in organizing conferences and meetings on topics in the field of EU 

law. 

I want to continue to deepen this dynamic domain of Law and I hope to be 

able to provide in the near future for students, but not only, also a printed 

course with relevant information for better knowledge of the connection 

between the two legal systems.  


