
 

 

 

 

 

MASA ROTUNDĂ ANUALĂ 

 

Asociația Română de Drept Constituțional, Ediția a 23-a  

 

Table ronde annuelle de l’Association Roumaine de Droit Constitutionnel, 23e Édition  

Annual round table of the Romanian Association of Constitutional Law, 23nd Edition 

 

Statul de drept – provocări contemporane 

L'État de droit – défis contemporains 

The rule of law – contemporary challenges 

 

30 septembrie 2022 

 

PROGRAM / HORAIRE / TIME SCHEDULE 

 

09.00 – 09.05 - Deschiderea manifestării științifice 

- Prof. univ. dr. Mihai BĂDESCU, Președinte executiv interimar al ARDC 

09.05 - 09.15 - Mesajele partenerilor ARDC 

- Prof. univ. dr. Elena-Simina TĂNĂSESCU, Curtea Constituțională a României 

- Prof. univ. dr. Ștefan DEACONU, Centrul de Drept Constituțional și Instituții Politice, Universitatea      

București 

 

 

  



Secțiunea I: 09.15 – 11.15 

Moderator: Prof. univ. dr. Dan Claudiu Dănișor 

 

09.15 – 09.30 – Prof. univ. dr. Veaceslav ZAPOROJAN; Prof. univ. dr. Livia ZAPOROJAN: ”Diacronica 

constituțională a scrutinelor electorale în statul de drept”; 

09.30 – 09.45 – Prof. univ. dr.Valentin CONSTANTIN: ”De ce s-a dovedit rule of law un concept 

intraductibil?”; 

09.45 – 10.00 - Conf. univ. dr. Marius BĂLAN: ”Reinterpretarea conceptelor – pericol actual la adresa 

statului de drept”; 

10.00 – 10.15 – Prof. univ. dr. Mihai BĂDESCU: ”Neputința incluziunii sociale a romilor – 

vulnerabilitate a statului de drept în România”; 

10.15 – 10.30 - Dr. Fabian NICULAE: ”Winter is coming: dreptul de inițiativă legislativă al Guvernului 

și impactul său asupra independenței Curții Constituționale în contextul preconizatelor modificări ale 

legislației privind statutul judecătorilor și procurorilor”; 

10.30 – 10.45 – Av. dr. Iosif FRIEDMANN – NICOLESCU:”Statul de drept și lumea contemporană”; 

10.45 – 11.00 – Dr. Alexandru DOMȘA: ”Rolul opoziției parlamentare în respectarea statului de drept”; 

11.00 – 11.15–Dr. Andrei Răzvan LUPU: ”Statul european de drept? ” 

11.15 -11.30 – Pauză de cafea 

 

Secțiunea a II-a: 11.30 - 13.00 

Moderator : Conf. univ. dr. Marius BĂLAN 

 

11.30 - 11.45 – Prof. univ. dr. Dan Claudiu DĂNIȘOR: ”Prezumția de nevinovăție ca principiu constitutiv”; 

11.45 - 12.00 – Prof. univ. dr. Emilian CIONGARU: ”Efectele în timp ale Deciziilor Curții 

Constituționale de admitere a excepțiilor de neconstituționalitate a controlului a posteriori”; 

12.00 - 12.15 – Prof. univ. dr. Tudorel TOADER; Prof. univ. dr. Marieta SAFTA: ”Identitatea 

Constituției românești”; 

12.15 – 12.30 – Stud. drd. Valentin MINOIU: ”Nevoia de limitare a riscurilor sociale pentru populația 

activă pe timpul crizelor contemporane – provocare pentru statul de drept”. 

12.30 - 12.45. – Av. stud. drd. Ionela CUCIUREANU: ”Avizele consultative și rolul acestora în 

procedura legislativă – bolovan sisific sau instrument vital al statului de drept?”; 

12.45 – 13.00 – Av. stud. drd. Loredana COSTINA; Av. stud. drd. Adrian COROBANĂ: ”Provocările 

spațiului cibernetic asupra statului de drept”; 

13.00 – 14.00 – Pauză de masă 



 

Secțiunea a III-a: 14.00 – 16.00 

Moderator : Prof. univ. dr. Ștefan Deaconu 

 

14.00 - 14.15 – Prof. univ. dr. Bianca GUȚAN: ”Pierdut în traducere: o Curte Constituțională periferică 

care se luptă cu cerințele europene privind statul de drept” 

14.15 – 14.30 – Prof.univ.dr. Raluca BERCEA: ”Taricco (I și II) și al doilea val de timiteri preliminare 

românești: situații diferite? ”;  

14.30 – 14.45 – Professor PhD Agnieszka BIÉN – KACALA; Professor PhD Timea DRINÓCZI: ”Rule 

of law challanges: Hungary, Poland and the EU”; 

14.45 – 15.00 – Conf. univ. dr. Bogdan IANCU: ”Stat de drept și anticorupție în contexte periferice: 

suprapuneri, tensiuni, contradicții”; 

15.00 – 15.15 – Dr. Cosmin CERCEL: ” Suveranitate și fascism: (Anti)corupție, situații excepționale și drept 

în interbelicul românesc”. 

(Comunicările științifice ale doamnelor Bianca Guțan și Raluca Bercea,precum și ale domnilor Bogdan Iancu, 

Marius Bălan si Cosmin Cercel, sunt parțial finanțate din proiectul ”Statul de drept și constituționalismul 

periferic: transformări conceptuale și structurale” (PN-III-P4-PCE-2021-0319)  

15.15 – 15.30 – Conf. univ. dr. Bogdan DIMA; Lect. univ. dr. Ramona Delia POPESCU: 

”Constituționalizarea procedurii de avizare a actelor normative”.  

15.30  -  16.00 Dezbateri  

16.00 – 16.30 –Adunarea Generală a ARDC 

16.30 – Încheierea manifestării științifice 


