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Lucrarea este structurată pe două titluri: primul prezintă realizările ştiinţifice şi 

profesionale în trei domenii de cercetare, respectiv: dreptul contravenţional, procedura civilă şi 

contenciosul administrativ, iar al doilea evidenţiază planul de evoluţie şi de dezvoltare a carierei 

către două mari direcţii: dreptul contravenţional şi procedura judiciară în dreptul public. 

 După o succintă prezentare a evoluţiei profesionale, începând cu momentul înscrierii la 

doctorat şi până în ziua de astăzi, necesară pentru a înţelege viziunea mea actuală asupra 

dreptului contravenţional, datorată contactului, într-o formă sau alta, cu mai multe ramuri de 

drept diverse, de la dreptul penal la procedură civilă, am sintetizat cercetarea ştiinţifică în cele 

trei domenii amintite mai sus. 

În privinţa dreptului contravenţional, realizările pot fi sintetizate astfel: i) elaborarea 

primei lucrări din doctrină care tratează procedura contravenţională, de la momentul sesizării 

agentului constatator şi până la momentul executării sancţiunii contravenţionale; ii) realizarea 

unei monografii dedicate procedurii contravenţionale rutiere, în care sunt analizate 

particularităţile specifice constatării şi sancţionării acestui tip de abateri, foarte des întâlnite în 

practica judiciară; iii) realizarea, în coautorat, a unei lucrări cu privire la particularităţile 

procedurii contravenţionale, aplicabilă contravenţiilor în materia concurenţei; iv) analiza 

punctuală, atât a modificărilor legislative intervenite în timp, cât şi a celor mai importante decizii 

pronunţate de Curtea Constituţională şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (în recurs în interesul 

legii sau în mecanismul hotărârii prealabile); v) comentarea unor soluţii ale practicii judiciare ce 

au reliefat probleme punctuale ale dreptului contravenţional, cum ar fi: distincţia între sancţiunile 

complementare şi măsurile de poliţie administrativă, aplicabilitatea ordonanţei preşedinţiale în 

procedura contravenţională, etc; vi) analiza unor aspecte privind executarea sancţiunilor 

contravenţionale, unde am insistat asupra necesităţii reglementării de lege ferenda a unei 



contestaţii la executare specifice materiei contravenţionale; vii) realizarea unei serii de conferinţe 

în materia dreptului contravenţional.  

Am prezentat viziunea mea de ansamblu asupra problemelor actuale ale dreptului 

contravenţional, reiterând propunerea de elaborare a unui Cod contravenţional. Am arătat că 

legislaţia actuală este cu mult depăşită de realităţile societăţii, făcând propuneri punctuale cu 

privire la viitorul cod, dintre care amintesc aici: i) corelarea sancţiunilor penale cu cele 

contravenţionale; ii) adoptarea unui sistem mult mai flexibil de individualizare a sancţiunii 

contravenţionale; iii) reglementarea principiului oficialităţii; iv) reglementarea sistemului 

nulităţii prin consacrarea unui regim asemănător procedurii penale; v) reglementarea unei 

contestaţii la executare specifice materiei contravenţionale, etc. 

În ceea ce priveşte procedura civilă, principalele realizări pot fi sintetizate după cum 

urmează: i) elaborarea unor sinteze care au prezentat comparativ instituţii ale Noului Cod de 

procedură civilă şi ale Codului de procedură civilă de la 1865; ii) participarea la numeroase 

conferinţe în cadrul cărora am explicat raţiunea unor noi texte legale; iii) realizarea unui 

instrument de lucru pentru practicienii dreptului, respectiv a unui Cod de procedură civilă 

adnotat, cu legislaţie specială, jurisprudenţă de speţă a Instanţei Supreme, extrase din Minutele 

de unificare a practicii judiciare, extrase relevante din deciziile Curţii Constituţionale şi ale 

Instanţei Supreme (pronunţate în recurs în interesul legii sau în mecanismul hotărârii prealabile); 

iv) redactarea unor studii privind aplicarea unor instituţii noi ale Codului de procedură civilă, 

cum ar fi, spre exemplu, procedura regularizării cererii de chemare în judecată;  v) participarea la 

realizarea Codului de procedură civilă comentat, sub coordonarea Profesorilor Viorel Mihai 

Ciobanu şi Marian Nicolae. 

În ceea ce priveşte contenciosul administrativ,  cercetarea ştiinţifică poate fi rezumată 

astfel: i) realizarea unor studii cu privire la aplicarea noilor dispoziţii ale Codului de procedură 

civilă şi cu privire la aplicarea în timp a unor modificări legislative aduse contenciosului 

administrativ; ii) analiza unor instituţii tradiţionale ale contenciosului administrativ, care au 

suferit modificări ca urmare a intrării în vigoare a Noului Cod de procedură civilă; iii) analiza 

perspectivelor procedurale generate de posibila adoptare a Codului administrativ şi a celui de 

procedură administrativă.  



 Titlul al doilea prezintă perspectivele cercetării ştiinţifice pe cele două paliere arătate la 

început, respectiv, dreptul contravenţional şi procedura judiciară în dreptul public. 

În materia dreptului contravenţional, intenţionez realizarea unei lucrări care să cuprindă 

comentarii atât ale textelor legii cadru (Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001), cât şi ale actelor 

normative speciale, însoţite de extrase din hotărâri judecătoreşti, precum şi actualizarea 

Procedurii contravenţionale, în raport cu noile realităţi generate de intrarea în vigoare a celor 

patru Coduri fundamentale. Pe termen lung, îmi propun elaborarea unui tratat de drept 

contravenţional. 

În ceea ce priveşte procedura judiciară în dreptul public, consider că se impune realizarea 

unei lucrări în care să se analizeze ce instituţii ale Codului de procedură civilă sunt compatibile şi 

care sunt incompatibile cu specificul litigiilor de drept public.  

O analiză completă a dreptului contravenţional şi a procedurii judiciare în dreptul public 

presupune însă, din punctul meu de vedere, crearea unor echipe de cercetători care să analizeze, 

cât mai aprofundat posibil, inclusiv prin redactarea unor teze de doctorat,  problemele de maximă 

importanţă ale acestora. 

 

 


