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CONFERINȚA NAȚIONALĂ 

Criza procesului legislativ și a calității legii în România 

– stat de drept, democratic și social, membru al UE 
 

Constanța, 13-14 octombrie 2022 

 

PROGRAM 
 

Ziua 1 – joi, 13 octombrie 2022 / Sala Senatului 
 

900-930 Înregistrarea participanților 

930-1000 Deschiderea lucrărilor conferinței 

1000-1315 

Panel A 

Comunicări ale reprezentanților 

autorităților și instituțiilor publice 

MODERATORI: 
prof. univ. dr., dr.h.c. Marin VOICU 

prof. univ. dr. habil. Adrian STOICA 

 Speakeri: 

1000-1015 
Domnul Robert Marius CAZANCIUC 

vicepreședinte al Senatului României 
Temă în curs de confirmare 

1015-1030 
Domnul dr. Florin IORDACHE 

președintele Consiliului Legislativ 

Contribuția Consiliului Legislativ la procesul legislativ și 

la calitatea legii 

1030-1045 
Domnul dr. Marian ENACHE 

președintele Curții Constituționale 
Exigențele constituționale privind calitatea legii 

1045-1100 
Doamna Renate WEBER 

Avocatul Poporului 

Legiferarea superficială: compromiterea Statului de 

drept, a drepturilor și libertăților constituționale 

 Invitați speciali: 

1100-1115 
prof. univ. dr. Iulia Antoanella MOTOC 

Universitatea din București, judecător CEDO 
Jurisprudența CEDO privind calitatea legii 

1115-1130 
prof. univ. dr. Ioan CHELARU 

Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” 

Nodul gordian al crizei legislative sau revizuirea 

Constituției 

1130-1145 
prof. univ. dr. habil. Bogdan CIUCĂ 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați 

Lumini și umbre în procesul legislativ din Parlamentul 

României 

1145-1200 
prof. univ. dr., dr.h.c. Tudorel TOADER 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași 
Temă în curs de confirmare 

1200-1215 
prof. univ. dr., dr.h.c. Nicolae POPA 

Universitatea „Nicolae Titulescu” din București 
Trăim deja o criză a dreptului? 

1215-1230 
prof. univ. dr., dr.h.c. Valer DORNEANU 

Universitatea „Nicolae Titulescu” din București 
Adoptarea tacită a legii. Avantaje și efecte adverse 

1230-1245 
prof. univ. dr., dr.h.c. Marin VOICU 

Academia de Științe Juridice din România 

Preeminența dreptului într-o societate democratică. 

Securitatea juridică și calitatea legii, imperative ale 

Statului de drept și democratic 

1245-1315 Sinteză/concluzii asupra sesiunii științifice 

1315-1330 Pauză de cafea / Coffee break 
  

1330-1430 
Festivitatea de decernare a titlului DOCTOR HONORIS CAUSA 

doamnei prof. univ. dr. Verginia VEDINAȘ 
 

Cuvântul decanului 

Laudatio 

 

Lectio magistralis 

 

prof. univ. dr. habil. Adrian STOICA 

prof. univ. dr., dr.h.c. Nicolae POPA 

prof. univ. dr., dr.h.c. Marin VOICU 

prof. univ. dr. Verginia VEDINAȘ 

 



Ziua 2 – vineri, 14 octombrie 2022 / Sala Senatului 
 

930-1200 
Panel B 

Comunicări din mediul academic (I) 
MODERATORI:      

prof. univ. dr., dr.h.c. Marin VOICU 

prof. univ. dr. habil. Adrian STOICA 

930-945 
prof. univ. dr., dr.h.c. Mircea DUȚU 

Institutul de Cercetări Juridice „A. Rădulescu” 

Marea dilemă a legisticii: între (complexa) elaborare genetică și 

(simpla) redactare tehnică a textului actului normativ 

945-1000 
prof. univ. dr., dr.h.c. Valeriu STOICA 

Universitatea din București 

Echilibrul dintre reglementare, dereglementare și 

nereglementare – un pod prea îndepărtat? 

1000-1015 
prof. univ. dr., dr.h.c. Ioan LEȘ 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu  

Decizii, recomandări și avize în sistemul instituțiilor europene: 

realități și perspective 

1015-1030 
prof. univ. dr., dr.h.c. Verginia VEDINAȘ 

Universitatea din București 

Transformarea regulilor în excepții și a excepțiilor în reguli – 

caracteristica negativă a procesului legislativ din România 

1030-1045 
prof. univ. dr. habil. Marian NICOLAE 

Universitatea din București 
Buna-credință și echitatea în Noul Cod civil român 

1045-1100 
prof. univ. dr. habil. Marieta SAFTA 

Universitatea „Titu Maiorescu” din București 

Control și echilibru în mecanismul delegării legislative. Rolul 

Parlamentului în asigurarea caracterului de excepție al legiferării 

1100-1115 
prof. univ. dr. habil. Adrian STOICA 

Universitatea „Ovidius” din Constanța 

Unele efecte juridice imperative ale „avizelor externe” consultative 

asupra procesului legislativ și a jurisprudenței instanțelor naționale 

1115-1130 
prof. univ. dr., dr.h.c. Marin VOICU 

Academia de Științe Juridice din România 

Unele texte „enigmatice” din Constituția României. Termeni și 

expresii vagi, imprecise și cu un grad redus de previzibilitate 

1130-1200 Sinteză/concluzii asupra sesiunii științifice 

1200-1300 Pauză de prânz / Lunch 
  

1300-1600 
Panel C 

Comunicări din mediul academic (II) 
MODERATORI: 

conf. univ. dr. Mădălina BOTINĂ 

conf. univ. dr. Flavia Lucia GHENCEA 

conf. univ. dr. Mariana MITRA-NIȚĂ 

1300-1315 
prof. univ. dr. habil. Vasilica NEGRUȚ 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați 
Principiile procesului de descentralizare 

1315-1330 
prof. univ. dr. habil. Iulian NEDELCU 

Universitatea din Craiova 

Coordonate ale statului de drept potrivit sistemului 

constituțional românesc și al UE 

1330-1345 
conf. univ. dr. Dan-Constantin MÂȚĂ 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași 

Tu patere legem quam ipse fecist. Considerații generale privind 

calitatea actelor administrative. 

1345-1400 
conf. univ. dr. Mihaela APOSTOLACHE 

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești 

Considerații privind crearea cadrului juridic intern de transpunere a 

directivelor și de aplicare a regulamentelor și deciziilor UE 

1400-1415 
conf. univ. dr. Mihai Cristian APOSTOLACHE 

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești 

Considerații privind unele dispoziții legale discutabile din 

materia autorităților administrației publice locale 

1415-1430 
lect. univ. dr. Cristina Cornelia FEURDEAN 

Universitatea din București 

Aspecte procedurale ale inițierii/avizării proiectelor de acte ale 

Guvernului 

1430-1445 
drd. Daniel FLOREA 

Universitatea „Nicolae Titulescu” din București 

Controlul parlamentar asupra activității Guvernului. Considerații 

teoretice și implicații practice 

1445-1500 
conf. univ. dr. Flavia Lucia GHENCEA 

Universitatea „Ovidius” din Constanța 

Efectele reglementărilor Codului administrativ asupra calității 

actului administrativ în administrația locală 

1500-1515 

lect. univ. dr. Anca Jeanina NIȚĂ 

asist. univ. dr. Anthony MURPHY 

Universitatea „Ovidius” din Constanța 

Rolul șefului de stat în procesul legislativ și avatarurile 

promulgării legii în dreptul constituțional comparat 

1515-1530 
conf. univ. dr. Marilena MARIN 

Universitatea „Ovidius” din Constanța 

Unele aspecte privind legislația română aflată sub influența 

dreptului european. Actul normativ și actul juridic 

1530-1545 
lect. univ. dr. Cristina DUȚĂ 

Universitatea „Ovidius” din Constanța 

Reglementări legale în materia exproprierii. Între calitatea legii 

și pericolul neconstituționalității 

1545-1600 
conf. univ. dr. Mădălina BOTINĂ 

Universitatea „Ovidius” din Constanța 

Legalitatea restricțiilor privind drepturile omului în timpul 

pandemiei de COVID-19 în conformitate cu Convenția 

Europeană a Drepturilor Omului 

1630 Concluzii-sinteză asupra sesiunii științifice 

1700 Închiderea lucrărilor 
 

 



 

 

 

 

 

Comitet științific: 

 

președinte 

prof. univ. dr. habil. Adrian STOICA Universitatea „Ovidius” din Constanța 

coordonator științific al conferinței 

prof. univ. dr., dr.h.c. Marin VOICU Academia de Științe Juridice din România 

membri 

prof. univ. dr., dr.h.c. Valer DORNEANU Universitatea „Nicolae Titulescu” din București 

prof. univ. dr., dr.h.c. Mircea DUȚU Institutul de Cercetări Juridice „Andrei Rădulescu” 

prof. univ. dr., dr.h.c. Ioan LEȘ Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 

prof. univ. dr., dr.h.c. Nicolae POPA Universitatea „Nicolae Titulescu” din București 

prof. univ. dr., dr.h.c. Valeriu STOICA Universitatea din București 

prof. univ. dr., dr.h.c. Tudorel TOADER Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași 

prof. univ. dr., dr.h.c. Verginia VEDINAȘ Universitatea din București 

prof. univ. dr. Ioan CHELARU Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” 

prof. univ. dr. habil. Bogdan CIUCĂ Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați 

prof. univ. dr. Iulia Antoanella MOTOC Universitatea din București 

prof. univ. dr. habil. Iulian NEDELCU Universitatea din Craiova 

prof. univ. dr. habil. Vasilica NEGRUȚ Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați 

prof. univ. dr. habil. Marian NICOLAE Universitatea din București 

prof. univ. dr. habil. Marieta SAFTA Universitatea „Titu Maiorescu” din București 

 

 

 

Comitet de organizare: 

 

prof. univ. dr. habil. Mihaela RUS 

Facultatea de Drept și Științe Administrative 

a Universității „Ovidius” din Constanța 

prof. univ. dr. Florica BRAȘOVEANU 

conf. univ. dr. Mădălina BOTINĂ 

conf. univ. dr. Flavia Lucia GHENCEA 

conf. univ. dr. Mariana MITRA-NIȚĂ 

conf. univ. dr. Adina Laura PANDELE 

lect. univ. dr. Tănase TASENȚE 

asist. univ. dr. Anthony MURPHY 
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