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REZUMATUL TEZEI DE ABILITARE  

 

 

 

Evoluția reglementărilor juridice ca răspuns la complexitatea relațiilor sociale 

în contextul global actual s-a transpus într-o dinamică fără precedent a dreptului, 

fenomen social și domeniu de studiu în egală măsură. Suntem atât în epoca dezvoltării 

normelor de drept care să răspundă la nevoia de reglementare a noilor izvoare ale 

dreptului, în sens material (de exemplu, reglementări specifice economiei digitale, 

protecția drepturilor fundamentale ale indivizilor în era comunicării virtuale etc.), cât 

și în momentul recunoașterii de către guvernele statelor a nevoii de colaborări susținute 

pentru elaborarea unor norme juridice, dacă nu uniforme, cel puțin cu un grad ridicat 

de armonizare. La nivelul Uniunii Europene, decizia statelor de a colabora în vederea 

adoptării unui cadru juridic normativ armonizat nu este nouă, însă remarcăm 

amplificarea acestei colaborări din ce în ce în mai multe domenii de reglementare, 

inclusiv în sfera activităților care, până relativ recent, erau vizate doar de dreptul 

suveran al statului de a adopta acte normative. 

Activitatea didactică și de cercetare în domeniul dreptului financiar și fiscal este 

dominată de dimensiunea integratoare a dreptului european, atât prin prisma apariției 

unor cursuri cu predare la facultățile de profit juridic, cât și prin prisma deschideri unor 

direcții de cercetare amănunțită, din punct de vedere teoretic și din punct de vedere al 

jurisprudenței relevante a Curții de Justiție a Uniunii Europene.  

Întreaga mea carieră profesională, de peste douăzeci de ani, a îmbinat ambele 

direcții de activitate: cea teoretică, în calitate de cadru didactic universitar, în care am 

parcurs toate treptele ierhiei didactice, și cea practică, de avocat cu activitate 

preponderentă în domeniul dreptului fiscal și a dreptului afacerilor. Dețin titlul de 

profesor Jean Monnet pentru disciplina Drept financiar european și sunt directorul 

Catedrei de Drept financiar european (EUFIRE – www.eufire.uaic.ro). Sunt membru 

al Centrului de Excelenţă în Studii Europene Jean Monnet din cadrul Universităţii 

„Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, membru activ în cadrul Institutului de Ştiinte 

Administrative „Paul Negulescu” - Sibiu şi membru în cadrul Global Research 

http://www.eufire.uaic.ro/


Network. Totodată, sunt editor pentru 4 publicații de specialitate și m-am implicat ca 

membru în comitetul de organizare pentru 25 conferințe universitare internaționale 

(dintre care, pentru 5 sunt președintele comitetului de organizare, 

http://eufire.uaic.ro/events/conferences/ ).  

Rezultatele activității mele de cercetare au fost diseminate prin publicarea a 

14 volume de specialitate, din care 6 ca unic autor, 8 în colaborare și 8 cursuri 

universitare de licență și master. Totodată, am realizat 5 capitole în cărți publicate la 

edituri cu prestitiu recunoscut în străinătate, din care 3 în calitate de unic autor și 2 în 

colaborare. Am coordonat 6 volume publicate în limba engleză și evaluate favorabil 

pentru indexarea ISI/clarivate analitics, din care 5 în calitate de prim editor. Am 

participat cu lucrare susținută în 63 de conferințe de specialitate, din care 45 lucrări de 

unic autor şi 18 în colaborare. Am participat în calitate de invitat în 12 evenimente 

academice de specialitate în domeniul dreptului financiar, din care 6 în străinătate. 

Dintre lucrările de unic autor, 10 au fost susţinute în calitate de lucrari invitate la 

conferințe internaționale organizate în străinătate (2 ca invitat în sesiunea în 

plen/keynote speaker, 8 în panelurile de specialiști). Rezultatele cercetărilor s-au 

concretizat inclusiv în publicarea a 53 articole în reviste indexate BDI și în reviste 

publicate la edituri cu prestigiu recunoscut, iar 54 de lucrări au fost publicate în 

volumele de specialitate sau în volumele conferințelor. Din totatul publicațiilor, 25 sunt 

indexate ISI Thompson Web of Knowledge (din care 5 în reviste cu factor de impact), 

iar 15 publicații sunt în edituri din străinătate.  

Analiza rezultatelor activității didactice și științifice este un bun prilej de definire 

a liniilor de acțiune pentru viitor, în completarea direcțiilor deja abordate și în scopul 

extinderii activităților spre noi orizonturi. Atât din punct de vedere cantitativ cât și 

calitativ, activitatea didactică și de cercetare demonstrază abilitățile mele de cercetător 

și cadru didactic în domeniul științelor juridice, cu prioritate la nivelul reglementărilor 

specifice dreptului financiar și fiscal, în contextul armonizării legislației europene.  

Susținerea tezei de abilitare în Școala doctorală de drept din cadrul Academiei 

de Studii Economice din București reprezintă recunoașterea și evaluarea pozitivă a 

activității realizate până acum, dar și trasarea unor noi repere ale vieții profesionale, 

care mă va obliga la mai mult și mai bine, în primul rând în folosul cercetătorilor 

doctoranzi în domeniul științelor juridice, principalul beneficiar al activității didactice 

viitoare, dar și în vederea dezvoltării cadrului normativ al dreptul financiar românesc, 

prin propriile direcții viitoare de cercetare.  

http://eufire.uaic.ro/events/conferences/

