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Facultatea de Drept  
din cadrul Universității de Vest din Timișoara 

 
Conferința internațională bienală 

 
Ediţia a XIII-a 

Timișoara, 6 - 7 noiembrie 2020 
 
 

Persoane de contact: 
 

Lect. univ. dr. Alexandru Popa, prodecan, tel. 0723/001.141, e-mail: alexandru.popa@e-uvt.ro 
Lect. univ. dr. Sorina Doroga, prodecan, tel. 0740/370.650, e-mail: sorina.doroga@e-uvt.ro 

Lect. univ. dr. Alexandra Mercescu, tel. 0723/154.514, e-mail: alexandra.mercescu@e-uvt.ro 
Lect. univ. dr. Dan-Adrian Cărămidariu, tel. 0722/873.173, e-mail: dan.caramidariu@e-uvt.ro 

 
Adresa de corespondență a conferinței: conference@e-uvt.ro. 

 
 

Conferință organizată cu suportul Fundației Universității de Vest din Timișoara. 
 
 

Cea de-a XIII-a ediție a Conferinței internaționale bienale se va desfășura online.  
Transmisiunea live a lucrărilor conferinței va fi asigurată de www.juridice.ro  
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Faculty of Law 

of the West University of Timișoara 
 

International Biennial Conference 
 

13th Edition 
Timişoara, 6 – 7 November 2020 

 
 

Contact persons: 
 

Senior Lecturer Alexandru Popa, PhD, Vice-Dean, tel. 0723/001.141, e-mail: alexandru.popa@e-uvt.ro 
Senior Lecturer Sorina Doroga, PhD, Vice-Dean, tel. 0740/370.650, e-mail: sorina.doroga@e-uvt.ro 
Senior Lecturer Alexandra Mercescu, PhD, tel. 0723/154.514, e-mail: alexandra.mercescu@e-uvt.ro 

Senior Lecturer Dan Cărămidariu, PhD, tel. 0722/873.173, e-mail: dan.caramidariu@e-uvt.ro 
 

For all correspondence concerning the event: conference@e-uvt.ro. 
 
 

A conference endorsed by the the West University of Timișoara Foundation. 
 
 

The 13th edition of the International Biennial Conference will take place online.  
The conference proceedings will be broadcast live on www.juridice.ro  
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Secţiunea IV – Drept public 
Tema secțiunii: Contenciosul constituțional și contenciosul administrativ – garanții juridice 

ale respectării drepturilor și libertăților fundamentale 
 

Section IV – Public Law 
Topic: Constitutional and administrative litigation - legal guarantees for the respect of 

fundamental rights and freedoms 
 
 

Vineri, 6 noiembrie 2020 
Friday, November 6th, 2020 

 
 

Sesiunea I / Session I 
09:30 – 13:00 

 
Moderatori: 

 
Conf. univ. dr. Marius-Nicolae Balan 

Lect. univ. dr. Andreea Verteș-Olteanu 
 

Bogna Baczynska Szczecin 
University 

Activitatea Camerei 
Disciplinare a Curții Supreme 
și principiul independenței 
justiției în Polonia  

Activity of the Disciplinary 
Chamber of the Supreme 
Court and the Rule of the 
Judicial Independence in 
Poland 

Marius-Nicolae Balan Universitatea 
„Alexandru Ioan 
Cuza” din Iași 

Paradigme politico-juridice 
interbelice şi protecţia 
minorităţilor naţionale 

Interwar political and legal 
paradigms and the protection 
of national minorities 
  

Dan Claudiu Dănișor Universitatea din 
Craiova 

Competența de a aplica art. 
53 din Constituția României 

The competence to apply art. 
53 of the Romanian 
Constitution 

Elena-Mădălina Nica Universitatea din 
Craiova 

Protecția dreptului la 
siguranță juridică de către 
Curtea Constituțională – 
evoluții recente 

The enforcement of the right 
to legal security by the 
Constitutional Court - recent 
evolutions  

Constantin Pintilie Universitatea din 
București 

Principiul previzibilității legii 
și testul unor vremuri 
imprevizibile 

The principle of legal 
foreseeability and the test of 
unforeseeable times 

Ionița Cochințu Școala Națională 
de Studii Politice 
și Administrative 
București 

Exercițiul drepturilor și 
libertăților fundamentale în 
contextul apariției 
„invizibilului infinit” 

The exercise of fundamental 
rights and freedoms in the 
context of emergence of the 
“infinite invisible” 
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Sesiunea II / Session II 
14:00-17.00 

 
Moderatori:  

Conf. univ. dr. Dan Constantin Mâță 
Conf. univ. dr. Cristian Clipa 

  
Ovidiu Podaru Universitatea „Babeș-

Bolyai” din Cluj-Napoca 
Un trio imposibil: Codul 
administrativ, capacitatea 
administrativă (restrânsă) și 
calitatea procesuală pasivă în 
contenciosul administrativ 

An impossible trio: the 
Administrative Code, the 
(limited) administrative 
capacity and passive procedural 
legitimacy in administrative 
litigation  

Dan Constantin Mâță Universitatea 
„Alexandru Ioan Cuza” 
din Iași 

„Acțiunea în contencios este o 
acțiune de control”. 
Considerații privind 
admisibilitatea acțiunii 
împotriva actelor Curții de 
Conturi privind prelungirea 
termenelor de realizare a 
măsurilor dispuse prin decizii 

„The administrative action is a 
control action.” Considerations 
regarding the admissibility of 
actions against the Court of 
Auditors regarding the 
prolongation of deadlines for 
the fulfilment of duties imposed 
by its decisions  

Judit Siket University of Szeged Necesitate și temporalitate. 
Dispoziții privind auto-
guvernările locale din Ungaria 
în timpul crizei 

Necessity and Temporality. 
Provisions concerning local self-
governments in times of crisis 
in Hungary   

Robert Bischin 
  

Universitatea din 
Craiova 
  

Aprecieri asupra certificatului 
de urbanism prin care s-a 
dispus interdicţia de a construi 
sau care conţine alte limitări. 

Considerations regarding the 
urban development certificate 
imposing an interdiction to 
build or other limitations   

Dan-Mihail Dogaru Universitatea din 
Craiova 

Capacitatea civilă a subiectelor 
raportului juridic de achiziție 
publică. Aspecte referitoare la 
competența/lipsa de 
competență a parchetelor 
nespecializate și DIICOT în 
cercetarea unor infracțiuni 
economice aferente 
contractelor de achiziții publice 
finanțate de Uniunea 
Europeană 

The civil capacity of the parties 
to public procurement 
contracts. Some aspects related 
to the competence/lack of 
competence of unspecialized 
prosecutor’s offices and the 
DIICOT to prosecute economic 
offences related to public 
procurement contracts 
financed by the European 
Union  

 
Cristian Clipa, Violeta 
Stratan 

 
Universitatea de Vest 
din Timișoara 
  

 
Contenciosul măsurilor 
excepționale 

  

 
The administrative litigation of 
exceptional measures 



 

 6 

Radu Odangiu Universitatea de Vest 
din Timișoara 

Confidențialitate și 
transparență, în achizițiile 
publice. Limitarea accesului la 
oferta operatorului economic, 
in fata instantei de contencios 
administrativ 

Confidentiality and 
transparency in public 
procurement. The limitation of 
access to the economic 
operator’s offer, before the 
administrative court 

 
Sâmbătă, 7 noiembrie 2020 

Saturday, November 7th 2020 
 

Sesiunea I / Session I 
09:00-13:00 

 
Moderatori:  

Prof. univ. dr. Anton Trăilescu 
Conf. univ. dr. Mircea Ursuța 

  

Mircea Ursuța Universitatea din 
Oradea 

Recursul în contencios 
administrativ vs recursul 
civil. Unele considerente. 

The appeal in administrative 
procedures v. the appeal in 
civil cases. Some 
considerations. 

Anton Trăilescu Universitatea de Vest 
din Timisoara 

Unele discuții în legătură cu 
natura juridică a actelor 
birourilor electorale de 
circumscripție și Biroului 
Electoral Central referitoare 
la candidaturile pentru 
consiliile locale și primari, 
precum și căile de atac 
împotriva acestora 

Some discussions on the legal 
nature of the acts of district 
electoral councils and the 
Central Electoral Commission 
regarding the application for 
local councils and mayorships, 
as well as the appeal against 
them 

Laurențiu Șoneriu Universitatea „Lucian 
Blaga” din Sibiu 

Considerații privind 
competența instanțelor 
judecătorești de soluționare 
a litigiilor derivate din 
contracte administrative 

Considerations on the 
competence of courts to solve 
disputes related to 
administrative contracts 

Mădălina Voican 
  

Universitatea din 
Craiova 
  

Refuzul de a semna actele 
administrative 
  

The refusal to sign 
administrative acts 
  

Alin Trăilescu 
  

Universitatea de Vest 
din Timișoara 

Unele aspecte 
controversate privind 
condiţiile de admisibilitate a 
acţiunii în anularea actului 
administrativ-fiscal. 
  

Some controversial aspects 
regarding conditions of 
admissibility for the action 
aiming at the annulment of 
administrative fiscal acts 
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Sesiunea II / Session II 

14:00-17:00 
 

Moderatori:  
Conf. univ. dr. Elena-Mădălina Nica 

Lect. univ. dr. Andreea Verteș-Olteanu 
  

Erzsébet Csatlós University of Szeged Triunghiul Bermuda al 
introducerii, 
considerentelor și 
dispozitivului în practica 
maghiară 

The Bermuda Triangle of 
Expulsion, Reasoning of 
Decision and Effective Legal 
Remedy in the Hungarian 
Practice 

Elena-Loredana 
Gogoașe 

Universitatea „Lucian 
Blaga” din Sibiu 

„Masca” statului de drept 
– spre un 
constituționalism 
pandemic? 

The „mask” of rule of law - 
toward a pandemic 
constitutionalism? 

Veronika Munková; 
Livia Trellová 

Comenius University Aspecte problematice ale 
reglementării dreptului la 
educație în Republica 
Slovacă 

Problematic aspects of the 
regulation of the right to 
education in the Slovak 
Republic 

Silviu-Dorin 
Șchiopu 

Università degli Studi 
Mediterranea di 
Reggio Calabria  

Considerații asupra 
(ne)constituționalității 
dispozițiilor 
privind măsura detenției 
de ordin medical social a 
persoanelor infectate cu 
SARS-CoV-2 

Considerations on the 
(un)constitutonality of 
provisions regarding the medical 
detention of SARS-CoV-2 
infected persons 

Norbert Varga University of Szeged Dezvoltarea autorităților 
de supraveghere a 
concurenței în Ungaria 

Development of the Cartel 
Supervisory Authorities in 
Hungary 

Andreea Verteș-
Olteanu, 
Codruța Guzei-
Mangu 

Universitatea de Vest 
din Timișoara 

Exercitarea dreptului de 
vot în vremea pandemiei 

Exercising electoral rights in 
pandemic times 

 


