CURRICULUM VITAE

EUROPASS

INFORMAȚII PERSONALE
Nume/ prenume
Adresa(e)
Telefon(oane)
E-mail (uri)
Sex

DUŢU MIRCEA

mircea.dutu@gmail.com
M

Loc de muncă vizat/
domeniul ocupațional

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Menţionaţi separat fiecare experienţă profesională relevantă, începând cu cea mai recentă dintre
acestea. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)
DIRECTOR AL INSTITUTULUI DE CERCETĂRI JURIDICE AL ACADEMIEI ROMÂNE (DIN 2011);
PREŞEDINTE UEB (2008-PREZENT);
RECTOR UEB (2001-2008);
DECAN FAC. DE DREPT UEB (1997-2001);
CERCETĂTOR ŞTIINŢIFIC PRINCIPAL GR. I LA INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ÎN
DOMENIUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE BUCUREŞTI (1992-1997);
CONSILIER JURIDIC I.R.S.O.P. (1989-1992);
AVOCAT BAROUL BUCUREŞTI (1995-PREZENT);
ZIARIST, SCÂNTEIA TINERETULUI (1985-1989);
PROCUROR, PROCURATURA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI (1981-1985);

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Menţionaţi separat fiecare forma de învăţământ şi program de formare profesională absolvite,
începând cu cel mai recent. (vezi instrucţiunile)
-
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DOCTOR ÎN DREPT, UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI (1992)
LICENŢIAT ÎN DREPT, FAC. DE DREPT, UNIV. DIN BUCUREŞTI (1981);
BURSĂ CONSILIUL EUROPEI - SPECIALIZARE ÎN DREPTUL MEIDULUI – UNIVERSITATEA
DIN LIMOGES, FRANŢA (1992);
PROF. UNIV. DR., CONDUCĂTOR DE DOCTORAT;
MEMBRU AL CONSILIULUI NAŢIONAL DE ATESTARE A TITLURILOR, DIPLOMELOR ŞI
CERTIFICATELOR UNIVERSITARE;
MEMBRU AL ASOCIAŢIEI INTERNAŢIONALE DE DREPTUL URBANISMULUI;
MEMBRU AL CENTRULUI INTERNAŢIONAL DE DREPT COMPARAT AL MEDIULUI DIN
LIMOGES (FRANŢA)
MEMBRU AL CENTRULUI DE DREPTUL APEI – UNIVERSITATEA DIN ZARAGOZA (SPANIA)

-

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

-

CONSULTANT AL COMISIEI MIXTE FRANCO –ROMÂNE PENTRU ELABORAREA
PROIECTULUI DE COD AL URBANISMULUI (2008)
MEMBRU ÎN COMISIA PENTRU REVIZUIREA CONSTITUŢIEI – REPREZENTANT AL
ACADEMIEI ROMÂNE (2014)
MEMBRU TITULAR AL ACADEMIEI OAMENILOR DE ŞTIINŢĂ DIN ROMÂNIA.
PREŞEDINTELE ASOCIAŢIEI ROMÂNE DE DREPTUL MEDIULUI (ARDM)
PREŞEDINTELE ASOCIAŢIEI ROMÂNE DE DREPTUL URBANISMULUI
DREPT PUBLIC (DREPTUL URBANISMULUI, DREPTUL MEDIULUI);
ISTORIA INSTITUŢIILOR JUDICIARE.

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

-

PROFESOR – VISITING – DREPT PUBLIC LA UNIVERSITATEA DIN LIMOGES, FRANŢA ŞI
ZARAGOZA (SPANIA)
EXPERT NAŢIONAL PROGRAME PHARE – APROXIMAREA LEGISLAŢIEI DE MEDIU ŞI
POLITICILOR ÎN DOMENIU
EXPERT CONSENSUS
OPINII LEGALE ÎN MATERIE DREPTUL MEDIULUI ŞI DREPTUL URBANISMULUI

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)

Limba Română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare

Înţelegere

Nivel european (*)

Ascultare

Limba
Limba

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

FRANCEZĂ

F BINE

F BINE

SPANIOLĂ

BINE

BINE

Discurs oral

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Realizările profesional-ştiinţifice:

I. Proiecte de cercetare:
1. Contract de grant nr. 183/07.08.2007 – Academia Română, cu tema Necesitatea
elaborării unui cod al mediului în condiţiile post-aderării României la Uniunea Europeană;
director de grant;
2. PIMS no. 3955 - Support to alignment of NBSAP with CBD obligations and
development of CHM (ATLAS #59788)/ 13 ianuarie, 2008 - "Suport de alinierea Strategiei
Nationale si Planului de Actiune pentru Biodiversitate, la obligatiile din Conventia pentru
Diversitate Biologica si dezvoltarea Mecanismului de Informare";
3. PIMS no. 3687 - Strengthening Capacity to Integrate Environment and Natural
Resource Management for Global Environmental Benefits (ATLAS project ID #: 61965)/ 28
iunie 2008 - "Intarirea Capacitatii de a Integra Managementul de Mediu si al Resurselor
Naturale pentru Beneficii de Mediu Globale";
4. Proiectul „Valorificarea identităţilor culturale în procesele globale” – participare în
calitate de expert pe termen lung – coordonator de cercetare postdoctorală – ID
59758/2014.
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II. Participări la evenimente științifice naționale și internaționale (listă
selectivă)
21-24 septembrie 2011

Al XXVI-lea Congres şi Colocviu al Comitetului European de Drept Rural

31 mai – 1 iunie 2013

Zilele Juridice Franco-Române, Ediţia a XVI-a

20-21 septembrie 2013

Congresul Asociaţiei Internaţionale de Dreptul Urbanismului

9 octombrie 2013

Noul Cod civil român la doi ani de la intrarea în vigoare. Probleme teoretice şi
practice (Academia Română)

21 martie 2014

Noua legislație penală – etapă importantă în dezvoltarea dreptului român
(Academia Română)

24 iunie 2015

Conferinţa ştiinţifică naţională “Aspecte actuale privind regimul juridic al
proprietăţii publice în România din perspectiva codificării dreptului
administrativ" (Academia Română)

III. Lista selectivă de lucrări științifice
————————
*Autor a 56 de volume, 110 de studii şi numeroase articole publicate în ţară şi străinătate; considerat fondatorul dreptului
mediului şi dreptului urbanismului în România

a) Cărţi şi capitole din cărţi:
1. Drepturile şi responsabilităţile fundamentale ale tineretului în lumea
contemporană, Ed.Politică, Bucureşti, 1986;
2. Educaţia şi problemele lumii contemporane, Ed.Albatros, Bucureşti, 1988;
3. Dreptul Mediului, Ed.Gamian, Bucureşti, 1993;
4. Ecologia. Probleme ale protecţiei mediului şi conservării naturii, Bucureşti,
1995;
5. Dreptul internaţional al mediului, Ed.Economica, Bucureşti, 1995;
6. Convenţiile Organizaţiei Internaţionale a Muncii ratificate de România: studiu
introductiv şi note. Centrul de Studii în Domeniul Muncii, Bucureşti 1994 (în
colaborare);
7. Dreptul urbanismului, Ed.Gamian Bucureşti, 1995;
8. Dreptul internaţional şi comunitar al mediului, Ed.Economică, Bucureşti,
1995;
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9. Dreptul mediului, Ed.Economică, Bucureşti, 1996;
10. Drept, păduri şi dezvoltare durabilă, Ed.Bruylant, Brussels, 1996 (în
colaborare);
11. Obstacolele instituţionale ale unei conexiuni adecvate între politicile mediului,
AUPELF-UREF, 1996;
12. Dreptul comunitar al mediului, Ed.Economică, Bucureşti, 1997;
13. Dreptul mediului (2 volume), tratat, Ed.Economică, Bucureşti, 1998;
14. Dreptul urbanismului, Ed.Economică, Bucureşti, 1998;
15. Între „a fi” şi „a avea”. Eseuri ecologiste, Ed.Economică, 1998;
16. Ecologie: Filozofia naturală a vieţii, Ed.Economică, Bucureşti, 1999;
17. Autorizaţiile de urbanism, Ed.Economică, Bucureşti, 1998;
18. Dicţionar de drept al mediului, Bucureşti, 2000;
19. Infracţiuni şi contravenţii silvice, Ed.Economică, Bucureşti, 2000;
20. Dreptul urbanismului. Teorie şi practică judiciară, Ed.Economică, Bucureşti,
2000;
21. Istrate Micescu - O legendă a vieţii juridice româneşti, Ed.Economică,
Bucureşti, 2000;
22. O istorie a avocaturii române, volumul 1, Ed.Economică, Bucureşti, 2001;
23. Călcâiul lui Themis, eseuri juridice, Ed.Economică, Bucureşti, 2002;
24. Justiţia la judecata Istoriei, Ed. Economică, Bucureşti, 2002;
25. Dreptul mediului, tratat, 2 volume, Ed. Economică, Bucureşti, 2003;
26. Dreptul internaţional al mediului, Ed. Economică, Bucureşti, 2004;
27. Studii de drept al mediului, Ecological University Press, 2004;
28. Principii şi instituţii fundamentale de drept comunitar al mediului, Editura
Economică, Bucureşti, 2005;
29. Dreptul la tăcere. Noţiune, semnificaţii, jurisprudenţă, Editura Economică,
Bucureşti, 2005;
30. Recunoaşterea vinovăţiei şi negocierea pedepsei (Guilty pleas and bargaing),
Editura Economică, Bucureşti, 2005;
31. Istoria Baroului din Bucureşti, Ed. Economică, 2006;
32. Principii şi instituţii fundamentale de drept al mediului, Editura Pământul,
2006;
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33. Istoria Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Ed. Economică, Bucureşti, 2007;
34. Dreptul mediului, curs universitar, Ed. C.H. Beck, 2007; 2009; 2010;
35. Tratat de drept al mediului, Ed.C.H.Beck, 2007;
36. Petale verzi în vremuri cenuşii, Editura Pământul, 2007;
37. Între Politică şi Ecosofie, Editura Pământul, 2007;
38. Dreptul urbanismului, Ed. Universul Juridic, 2008; 2009; 2010;
39. Drept internaţional public (în colaborare), Editura Universul Juridic, 2008;
40. Procesul lui Iisus, Editura Prouniversitaria, Bucureşti, 2008;
41. Pilat din Pont – Judecătorul lui Iisus, Ed. Herald, Bucureşti, 2009;
42. Dreptul contenciosului european, Ed. Universul Juridic, 2010;
43. Défis énergetiques et droit international (în colaborare), Ed. Larcier, Bruxelles,
2011;
44. Procesul lui Iisus, ed. a II-a, Editura Herald, Bucureşti, 2011;
45. Procesul lui Pavel, Apostolul Neamurilor, Editura Herald, Bucureşti, 2011;
46. Dreptul de proprietate şi exigenţele protecţiei mediului, Ed. Universul Juridic,
Bucureşti, 2011;
47. Le nouveau Code civil roumain. Tradition. Modernisation. Integration,
Editions Universitaires Europeennes, 2011;
48. Istoria Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a României, Ed. Universul Juridic,
Bucureşti, 2012;
49. Politici publice de mediu, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2012.
50. Vespasian V. Pella (1897-952), Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012;
51. Introducere în Dreptul penal al mediului, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2012;
52. Istoria ştiinţelor juridice în România, Editura Academiei Române, Bucureşti,
2014;
53. Le renouvellement urbain en Europe (sous la direction de D. Renders, J.
Morand-Deviller, Th. Tanquerel, M. Dutu, F. Priet), Les Cahiers de GRIDAUH,
no. 27/2014, Paris;
54. Dreptul mediului, ediţia a IV-a, Editura CH Beck, Bucureşti, 2014.
55. Dreptul – între ipostaze teoretice şi avatarurile mondializării, Editura
Academiei Române şi Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014;
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56. Răspunderea în dreptul mediului, Editura Academiei Române, Bucureşti,
2015.
b) Articole/studii:
1981
1. Principii şi norme juridice ale unei ordini internaţionale în explorarea şi
exploatarea spaţiului extraatmosferic, în Studii şi cercetări juridice, nr.3/1981;

1982
2.Consideraţii privind principiul explorării şi utilizării spaţiului extraatmosferic în
interesul întregii umanităţi, în Revista română de drept nr.8/1982;

1983
3.Consideraţii privind principiul explorării spaţiului cosmic în scopuri exclusiv
paşnice, în Revista română de studii internaţionale, iulie-august 1983;
4.Telecomunicaţiile spaţiale şi cerinţele unei noi ordini internaţionale, în Revista
Forum nr.5/1983;

1984
6.Principiul bunei credinţe în procesul dezarmării, în Revista română de drept,
nr.2/1984;
7. Consideraţii privind o posibilă cartă a drepturilor şi responsabilităţilor
fundamentale ale tinerei generaţii, în Revista română de studii internaţionale, martieaprilie 1985;
8. Principii şi norme juridice privind colaborarea internaţională în domeniul
teledetecţiei terestre prin sateliţi artificiali ai Pământului, în Revista română de
studii internaţionale, septembrie-octombrie 1985;
9.Educaţia pentru o nouă ordine internaţională: pluridimensiunile funcţională şi
strategică, în Revista Comisiei RS România pentru UNESCO nr.4/1995;
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1986
10.Consideraţii privind delimitarea (definirea) spaţiului extraatmosferic, Revista
română de studii internaţionale, ianuarie-februarie 1986;

1987
11.Statutul juridic la tânărul în România, revista română de drept nr.3/1987;
12.Principii şi norme juridice ale telecomunicaţiilor spaţiale în Revista română de
studii intenaţionale, ianuarie-februarie 1987;
13.Educaţia cu vocaţie internaţională, dimensiuni conceptuale, forme de
manifestare în Revista Comisiei Naţionale pentru UNESCO nr.2/1987;

1988
15.Despre necesitatea şi dimensiunile definitorii ale Convenţiei internaţionale
privind drepturile copilului, în Anuarul Universităţii Al.I.Cuza, Iaşi Tomul V/1988;
16.Semnificaţiile politico-juridice ale actului istoric de la 1 decembrie 1918, Revista
română de drept nr.12/1988;
17.Despre necesitatea, obiectul şi dimensiunile definitorii ale dreptului ecologic,
în Revista română de drept nr.5/1989;
18.Concepţia eminesciană despre drept şi lege, în revista română de drept
nr.6/1989;

1990
19.Vespasian V.Pella: personalitate marcantă a ştiinţelor juridice româneşti,
fondatorul dreptului internaţional penal, în revista română de studii internaţionale,
nr.1-2/1990;
20.Dreptul la un mediu sănătos şi prosper – Drept fundamental al omului în
Dreptul nr.9-11/1990;
21.Consideraţii privind dinamica şi dimensiunile contemporane ale dreptului
omului în revista „Muncă şi progres social” nr.4/1990;
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1991
24.Protecţia şi consacrarea internaţională a drepturilor copilului în Revista română
de studii internaţionale nr.1-2/1991;
25.În legătură cu răspunderea civilă pentru pagube ecologice în Dreptul nr.1011/1991;

1992
26.Dreptul fundamental al omului la un mediu sănătos şi echilibrat din punct de
vedere ecologic în Drepturile omului IRDO nr.1/1992; 27.Privire comparativă asupra
regimului de protecţie împotriva poluării a Rhinului şi Dunării, în Revista română
de studii internaţionale nr.6/1992;

1993
28.Răspunderea civilă pentru pagubele nucleare, în revista Dreptul nr.10-11/1993;
29.Consideraţii privind dreptul comunitar european al mediului, în Revista română
de studii internaţionale nr.5-6/1993;

1994
30.Convenţia privind protecţia Mării Negre împotriva poluării, în revista Studii de
drept românesc nr.3/1994;
31.Regimul juridic de protecţie şi conservare a Rezervaţiei Biosferei „Delta
Dunării” în revista Dreptul nr.5-6/1994;
32.Specificul sancţiunilor de drept al mediului, în Revista Dreptul nr.10-11/1994;

1995
33.Legea protecţiei mediului, în Revista Dreptul nr.5/1996;
34.Regimul juridic al autorizării activităţilor economice şi sociale cu impact
asupra mediului în revista Dreptul nr.10/1996;
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1997
35.Regional Legal and Instituţional Instruments for Environmental protection în
vol. Eurasia Environment Conference, Istambul, 1997; 36.Recunoaşterea şi
garantarea dreptului fundamental la mediu sănătos în legislaţia românească în studii
de drept românesc nr.3-4/1997;

1998
37.Probleme ale aproximării legislaţiei româneşti cu reglementările juridice
comunitare privind mediul, în volumul Protecţia mediului şi integrarea europeană,
editat de The Ecological Cooperation Group 1998;
1999
38.Particularităţi şi dimensiune ale dreptului internaţional al mediului, în revista
Dreptul nr.10/1999;

2000
39.Răspunderea pentru nerespectarea regimului juridic al autorizaţiilor de
urbanism (I) în Revista de drept comercial, nr.2/2000;
40. Răspunderea pentru nerespectarea regimului juridic al autorizaţiilor de
urbanism (II) în Revista de drept comercial, nr.3/2000;
41.Regimul juridic al certificatului de urbanism, în revista de drept comercial
nr.11/2000;
42.Cadrul juridic al cooperării statelor riverane pentru prevenirea şi combaterea
poluării transfrontaliere a Dunării, în revista Dreptul nr.4/2000;

43.Particularităţi şi dimensiuni ale dreptului internaţional al mediului, în Rivista
della Cooperazione Giuridica Internazionale, nr.6/2000;

2001
44.Evolution et difficultes de l’harmonisation legislative dans le domaine de
l’environnement, în „Romanian Jurnal of European Affairs”, nr.1/2001;
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2003
45.Formarea, evoluţia şi perspectivele de dezvoltare ale dreptului în România, în
Revista română de drept al mediului nr.1/2003;
46.Legal problems regarding cooperation of Danubian States for preventing and
controling transboundary pollution of the Danube, Revista Română de Drept al
Mediului nr.1/2003;
47.Le regime juridique de la conservation des resources biologiques et de la
biodiversité de la Mer Noir în Revista Română de Drept al Mediului nr.1/2003.

2004
48.La reconnaissance et la garantie constitutionnelles et legislatives du droit
fundamental à l’environnement en Roumanie, în Revue européenne de droit de
l’environnement, nr.1/2004;
49.Constitutionalising the right to a healthy environment and its implications in
Romanian legislation, în Revista română de drept al mediului, nr.1/2004;
50.Access to justice on the fundamental right to healthy and ecologically
balanced environment, în Revista română de drept al mediului nr.2/2004;

2005
51. „Procedura recunoaşterii vinovăţiei şi negocierii pledoariei (guilty pleas and
bargaining) în dreptul penal”, Revista Dreptul nr.5/2005;

2006
52. „Libertatea presei şi respectarea prezumţiei de nevinovăţie în dreptul penal”,
Revista Dreptul nr.1/2006;
53. „Consideraţii în legătură cu invocarea excepţiei de neconstituţionalitate în faţa
instanţelor judecătoreşti”, revista Dreptul nr.11/2006;
54. „Regimul juridic al actelor de reglementare privind protecţia mediului”, Revista
Dreptul nr.12/2006.
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55.La nouvelle loi-cadre roumaine sur la protection de l’environnement, în Revista
română de drept al mediului nr.1/2006;

2007
56. Procedura trimiterii prejudiciale, în revista Dreptul, no.8/2007;
57. Excepţia de nelegalitate în dreptul comunitar, în revista Dreptul, nr. 9/2007;
58. Prevenirea şi repararea pagubelor de mediu potrivit OUG nr. 68/2007, în revista
Dreptul, nr. 11/2007;
59. Evoluţii ale dreptului mediului în ţările central şi est europene în contextul
aderării şi integrării lor în UE. Cazul României, în „Revista română de drept al
mediului”, no.1/2007.

2008
60. L’environnement dans le droit de l’urbanisme en Roumanie, în vol.
„L’environnement dans le droit de l’urbanisme en Europe – Les Cahiers du GRIDAUH”,
nr. 18-2008, Paris, p. 331-355;
61. Le droit de l’urbanisme en Roumanie, în revista „Droit de l’Aménagement, de
l’Urbanisme, de l’Habitat (DAUH)”, Paris, 2008, p. 707-741;
62. Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului cu privire la marja de
apreciere a legislaţiilor naţionale în domeniul limitării libertăţii de expresie şi a
criticilor militanţilor ecologişti. Prevalenţa dreptului la libertatea de expresie - cu
referire la fapte de natura istorică ori ştiinţifică - asupra unor reglementări legale
naţionale care statornicesc un „drept la uitare”, în revista „Dreptul”, nr. 10/2008;
63. Formarea, particularităţi şi dimensiuni ale dreptului urbanismului în Romania,
în revista „Dreptul”, nr. 5/2008
64. O noua etapă în dezvoltarea construcţiei europene: Tratatul de modificare a
Tratatelor privind Uniunea Europeană, în revista „Dreptul”, nr. 4/2008;
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65. La gestion de la cuenca hidrografica del Danubio en el contexto de la Directiva
Marco del Agua de la UE, în „Gestion del Agua y Descentralizacion Politica”, Thomson
Reuters, Zaragoza, 2009.

2009
66. Norme derogatorii (speciale) de la procedura trimiterii prejudiciale in vederea
interpretării şi aplicării dreptului comunitar în statele membre ale Uniunii
Europene, în revista „Dreptul”, nr. 12/2009;
67. Măsurile provizorii în procedurile jurisdicţiilor comunitare, în revista „Dreptul”,
nr. 11/2009;
68. Acţiunea în sancţionarea financiară a statelor membre ale Uniunii Europene
pentru nerespectarea hotărârilor Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene
privind constatarea neîndeplinirii obligaţiilor comunitare, în revista „Dreptul”, nr.
10/2009;
69. CEDH: Le droit „à la jouissance d’un environnemet sain et protégé”, în rev.
CEDOUA, Universidade de Coimbra, Portugalia, no. 21, Ano XI, 1.08, p. 123-168;
70. Evolution legislative et jurisprudentielle du droit de l’environnement en
Roumanie, în Revista română de dreptul mediului nr. 1/2009;
71. Impactul globalizării asupra dreptului mediului. De la dreptul mediului, la
dreptul ecosferei, în Revista română de dreptul mediului nr. 2/2009;
72. L’évolution du droit de l’environnement en Roumanie, în vol. „Droit et
mondialisation”, LGDJ, Paris, 2009;

2010
73. Tratatul de la Lisabona şi problematica mediului, în revista „Dreptul”, nr. 3/2010;
74. Implicaţii ale transpunerii în dreptul român a Directivei 2008/99/CE din 19
noiembrie 2008 privind protecţia mediului prin intermediul dreptului penal, în
revista „Dreptul”, nr. 6/2010.
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75. Le Protocole sur la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité des
Carpates – une nouvelle étape dans le développement du droit international de la
montagne, în „Revue juridique de l’environnement”, nr. 4/2010.
76. Securitatea climatică – o miză strategică primordială, planetară, în revista
Infosfera, nr. 3/2010.

2011
77. Noul Cod civil – Etapă importantă în dezvoltarea dreptului privat român, în
„Revista Română de Jurisprudenţă” nr. 5/2011;
78. Noul Cod civil, între tradiţie şi modernitate, în revista „Academica” nr. 8-9/2011;

2012
79. Constantele cercetării juridice fundamentale, în revista „Studii şi cercetări
juridice” nr. 1/2012;
80. Ştiinţa în paradigma codificării/recodificării dreptului. Cazul României, în
revista „Studii şi cercetări juridice” nr. 1/2012;
81. Tradiţia controlului constituţionalităţii legilor în România. Evoluţii, involuţii,
perspective, în „Studii şi cercetări juridice” no. 2/2012;
82. Controlul de constituţionalitate al legilor – instrument de promovare a
identităţii constituţionale, în „Studii şi cercetări juridice” no. 3/2012;
83. The 2009 Romanian Civil Code: A Conspectus, în „The Journal Of Comparative
Law”, Wildy, Simmonds & Hill Publishing, 2012;
84. Los efectos de la transposicion de la Directiva-marco de los aguas (2000) al
derecho rumano, în „Revista de derecho administrativo – justicia administrativa”, Extra2012, Lex Nova – Thomson Reuters, 2012;
85. Vespasian V. Pella (1897-1952) – fondatorul dreptului internaţional penal,
promotorul unificării dreptului penal şi artizan al justiţiei penale internaţionale, în
„Studii şi cercetări juridice” nr. 4/2012;

2013
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86. Revizuirea Constituţiei: necesitate, oportunitate, obiective posibile, în „Studii şi
cercetări juridice” nr. 1/2013;
87. Dreptul ca tehnică complexă şi ştiinţă socio-politică. De la „constantele” la
multidimensionalitatea dreptului. O reconsiderare necesară, în „Studii şi cercetări
juridice” nr. 2/2013;
88. Consideratii referitoare la oportunitatea, posibilitatea si particularitatile
jurisdictiilor specializate in materie de mediu, în revista „Dreptul”, nr. 1/2013;
89. Dimensiuni, particularităţi şi semnificaţii ale unui drept penal al mediului, în
revista „Dreptul”, nr. 2/2013;
90. Considerații în legătură cu delimitarea si corelarea sistemelor (regimurilor)
juridice de prevenire si reparare a daunelor ecologice in dreptul roman, în revista
„Dreptul”, nr. 3/2013;
91. Criminologia mediului, în revista „Dreptul”, nr. 6/2013;
92. De la noul Cod civil, spre o nouă doctrină a dreptului privat român, în
„Pandectele Române” nr. 10/2013;

2014
93. Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei
Române (1954-2014). Şase decenii de cercetare ştiinţifică în domeniul dreptului, în
revista „Dreptul”, nr. 1/2014;
94. Problemele juridice ale asigurării riscului de mediu şi reparării daunei de
mediu, în „Pandectele române” nr. 2/2014;
95. Repararea prejudiciului ecologic în condiţiile Codului civil, în „Pandectele
Române” nr. 6/2014;
96. Faţetele teoretice ale fenomenului juridic. Dreptul ca doctrină, ştiinţă şi
jurisprudenţă, în revista „Dreptul”, nr. 4/2014;
97. Cercetarea juridică: în căutarea propriei identităţi şi afirmarea specificului său,
în revista „Dreptul”, nr. 5/2014;
98. Reflecţia juridică: între prestanţa socială şi recunoaşterea academică, în
revista „Dreptul”, nr. 6/2014;
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99. Jurisprudenţa în paradigma cunoaşterii, explicării şi aplicării dreptului, în
revista „Dreptul”, nr. 7/2014;
100. De la comentarii exegetice ale codurilor, la explicaţii sistemice ale dreptului
român, în revista „Dreptul”, nr. 8/2014;
101. Urgenţa reformei învăţământului superior juridic şi mizele sale, în revista
„Dreptul”, nr. 9/2014;
102. Dreptul la o climă propice în sistemul dreptului la mediu şi în ecuaţia
drepturilor umane fundamentale, în „Studii şi cercetări juridice” nr. 4/2014;

2015
103. Dreptul suplu: complement, alternativă ori viitor al dreptului, în revista
„Dreptul”, nr. 1/2015;
104. Argumente pentru o enciclopedie juridică românească, în revista „Dreptul”, nr.
2/2015;
105. Simplificarea - imperativ al modernizării şi ameliorării calității dreptului, în
revista „Dreptul”, nr. 3/2015;
106. Repararea prejudiciului produs prin depăşirea inconvenientelor normale ale
vecinătăţii, în „Pandectele Române” nr. 3/2015.
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