
CURRICULUM  VITAE 
 

 DATE PERSONALE : 
Nume : CĂLINOIU 
Prenume : Constanţa 
Cetăţenie : română 
Starea civilă : căsătorită 
Telefon : 0722 320 858 
E-mail : ccalinoiu@hotmail.com 
Profesia de bază : Jurist – Profesor Universitar 

 
  
STUDII: 
- 1972  - Universitatea Bucureşti – Facultatea de Drept – diplomă de licenţă în drept 
-1978  - Facultatea de Drept Bucureşti – Cursuri postuniversitare 
- 1994 – Școala Internațională Bordeaux – Franța – Cursuri postuniversitare 
- 1998  - Universitatea Bucureşti, Facultatea de Drept Bucureşti – Doctor în drept 

 
SPECIALIZĂRI, PERFECŢIONĂRI (CURSURI ABSOLVITE CU 
DIPLOMĂ/CERTIFICAT DE ABSOLVIRE) 
1991 - Certificat de absolvire a „Cursului de iniţiere a funcţionarilor parlamentari din Europa 

Centrală şi de Est în procedura şi practica parlamentară”  organizat de Institutul 
Internaţional pentru Democraţie , Strassbourg, Franţa 

1993 - Certificat de absolvire a „Programului de perfecţionare în procedura parlamentară”, 
organizat de Consiliul Europei, Strassbourg, Franţa 

1994 - Diploma de absolvire a cursului de „Specializare în procedura legislativă” organizat 
deŞcoala Internaţională Bordeaux-Franţa, Agenţia de Cooperare Culturală şi Tehnică şi 
Adunarea Internaţională a Parlamentarilor de Limbă Franceză (AIPLF), Bordeaux, Franţa 

1996 - Certificat de absolvire a cursului “Analiza juridică şi redactarea textelor de lege”, 
organizat de Serviciul de Cercetări al Congresului SUA şi Grupul Special de Lucru pentru 
Programe Parlamentare Internaţionale, Bucureşti 

1997 - Certificat de absolvire a „Programului internaţional de tehnică legislativă” organizat de 
Asociaţia Baroului American, Bucureşti 

1997 -   Certificat de absolvire a „Programului privind transpunerea în dreptul intern a 
directivelor Uniunii Europene”  organizat de Parlamentul European, Bruxelles 

1997 - Certificat de absolvire a „Programului privind Strategii şi politici de integrare în Uniunea 
Europeană”, Bucureşti 

1998 -   Certificat de absolvire a Programului TAIEX “Procedurile administrative ale statelor 
membre ale Uniunii Europene cu privire la pregătirea şi aplicarea dreptului comunitar”, 
Madrid 

1998 - Certificate of accomplishment (certificat de absolvire) a „Programului de iniţiativă 
juridică pentru Europa Centrală şi de Est (CEELI)”, organizat de Parlamentul României şi 
USAID–Bucureşti 

 
 
TITLURI, PREMII ŞTIINŢIFICE ŞI RECUNOAŞTERI INTERNAŢIONALE:   

https://us-mg5.mail.yahoo.com/yab-fe/mu/MainView?.src=neo&themeName=fresh&bn=54_9692&s=1&isFresh=1&bucketId=0&stab=1384325517515


 2 

Doctor în drept -  Profesor  universitar 
Academia Internaţională de Drept Constituţional – membru 
Academia Oamenilor de Ştiinţă – membru corespondent 
Asociaţia Română de Drept Constituţional – membru   
Consiliul Științific al Centrului de Studii și Cercetări Juridice și Socio-Administrative al 
Universității de Petrol și Gaze din Ploiești – membru 
Centrul European de Cercetare şi Documentare Parlamentară (ECPRD – Parlamentul European – 
Bruxelles) – corespondent principal  
„Institute’s Research  Board of Advisors”,  American Biographical Institute Inc. – membru 
Ordinul naţional „Serviciul Credincios în grad de Cavaler, conferit prin Ordinul Preşedintelui 
României 
Premiul “Mircea Manolescu” acordat de Uniunea Juriştilor din România şi Societatea Academică 
„Titu Maiorescu” 
Meritul ştiinţific “Coriolan Brediceanu” acordat de Asociaţia Judecătorilor din Circumscripţia  
teritorială a Curţii de Apel Timişoara –THEMIS-WEST 
Diploma de onoare a Congresului Spiritualităţii Româneşti, Băile Herculane 
Certificat-Medalie ”140 ani de la constituirea Corpului Ponderator/Senatul României ca preţuire a 
prodigioasei activităţi întru „Parlamentarism-democraţie” 
Diploma de onoare a Universităţii „Hyperion” 
„Order of Excellence” – Internaţional Biographical Centre Cambridge, Anglia 
Distincţia de excelenţă pentru secolul 21 a Centrului Internaţional Biografic Cambridge, Anglia 
Biografia (activitatea profesional – ştiinţifică) este inclusă în mai multe dicţionare biografice 
internaţionale cum ar fi: „Marquis”, „Who’s who in the World” (ediţia 2000 – 2001; 2002-2003); 
Dictionary of International Biography (I.B.C. – England), 2001; International Who’s who of 
Professional Women – wighth Edition 
Membru în colegiul de redacţie al Revistei române de dreptul muncii (2005-2007) 
 
ACTIVITATE PROFESIONALĂ: 
Experienţă juridică:  

1972 – 1980 Consiliul Popular Judeţean Prahova, Direcţia Pentru Probleme de Muncă şi  
Ocrotiri Sociale – jurisconsult; jurisconsult principal; consilier 

1980 – 1990  Consiliul Popular Judeţean Prahova, Direcţia Pentru Probleme de Muncă şi Ocrotiri 
Sociale –Şef Oficiu retribuire şi legislaţia  muncii 

1990 CPUN (PARLAMENTUL ROMÂNIEI)-expert 

1990 –1995  SENATUL ROMÂNIEI–expert parlamentar; consilier parlamentar – Departamentul 
pentru lucrări parlamentare 

1995–1996  SENATUL ROMÂNIEI–Şef  Departament   
1997 – 

 

SENATUL ROMÂNIEI–Şef Departament Legislativ – activitate care presupunea vaste 
şi temeinice cunoştinţe în domeniul dreptului dar, mai ales, al  Dreptului 
constituţional şi al Dreptului parlamentar. 
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2013 – prezent Universitatea Creștină „DIMITRIE CANTEMIR” – Director adjunct –Institutul 
Internațional Pentru Drepturile Omului 

  

 
 
 
 
EXPERIENŢĂ UNIVERSITARĂ: 
1990 – 1992  Facultatea de Drept a Universităţii “HYPERION”, Bucureşti – Asistent universitar 
1992 – 1998 Facultatea de Drept a Universităţii “HYPERION”, Bucureşti –  Lector universitar 
1998 –2000 Facultatea de Drept a Universităţii “HYPERION”, Bucureşti – Conferenţiar 

universitar; Prodecan al Facultăţii de Drept 
2000– 2012  -Facultatea de Drept a Universităţii “HYPERION”, Bucureşti - Profesor universitar 

dr., Decan al Facultăţii de Drept 
-Facultatea de Științe Juridice și Administrative a Universității Creștine “Dimitrie 
Cantemir”, București – Profesor universitar dr. - asociat 

2012 –2014 
 
 
 
 
2014 - prezent 

-Facultatea de Drept, Jurnalism, Psihologie și Educație Socială a Universităţii 
“HYPERION”, Bucureşti - Profesor universitar dr., membru al Senatului Universităţii 
“HYPERION”, Bucureşti 
-Facultatea de Științe Juridice și Administrative a Universității Creștine “Dimitrie 
Cantemir”, București – Profesor universitar dr. - asociat 
-Facultatea de Ştiinţe Juridice a Universităţii“HYPERION”, Bucureşti – Profesor 
universitar dr. – asociat, membru al Senatului Universităţii “HYPERION”, Bucureşti 
-Facultatea de Științe Juridice și Administrative a Universității Creștine “Dimitrie 
Cantemir”, - București – Profesor universitar dr. - asociat 
 

 
LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE: 
- franceza –   foarte bine 
- engleza –   bine 
- rusa –   bine 
 
ABILITĂŢI 
•  Aptitudini manageriale, flexibilitate, adaptabilitate 
•  Aptitudini pentru analiză şi comunicare, bun organizator 
•  Capacitatea de a lua decizii rapide în orice condiţii 
•  Capacitate de a lucra în condiţii de maximă eficienţă, responsabilitate în îndeplinirea 

sarcinilor 
•  Abilitatea de a comunica uşor cu oamenii 

 
PARTICIPĂRI LA CONFERINŢE ŞI SEMINARII NAŢIONALE ŞI 
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INTERNAŢIONALE (selectiv): 
- „Sisteme de drept electoral”, Seminar organizat de Centrul European pentru Cercetări şi 

Documentare Parlamentară, Bucureşti, aprilie 1998; 
- „Importanţa Lobby-ului şi a lobiştilor în relaţiile cu Parlamentul, Guvernul şi cu societatea”, 

Seminar organizat de Asociaţia Baroului American (ABA), Bucureşti, mai 1998; 
- „Rolul parlamentelor statelor membre ale Uniunii Europene în transpunerea, în legislaţia 

naţională a actelor comunitare”, Seminar organizat de Comisia Europeană în colaborare cu 
Parlamentul Franţei, Paris, septembrie, 1998 

- „Administraţie parlamentară şi tehnică legislativă” Maastricht, decembrie 1999 
 - „Interesul naţional şi politica de securitate a României în perspective Secolului XXI”, Sesiune 

ştiinţifică, Bucureşti, 1999 
- „Rolul factorului juridic în promovarea interesului naţional”, Sesiune ştiinţifică a Facultăţii de 

Drept a Universităţii Hyperion,  Bucureşti, 2000; 
- Cea de-a doua reuniune a Consiliului de Coordonare în cadrul Acordului de cooperare privind 

schimbul de informaţii juridice dintre parlamentele statelor membre ale APCEMIN – Tirana,  
octombrie 2001 

- “Impactul economic asupra procesului de extindere”, Seminar “EUROVOC” organizat de 
Parlamentul European-Centrul de Documentare Parlamentară, Bruxelles, noiembrie 2001 

- “Rolul Parlamentului în prevenirea corupţiei:identificarea şi implementarea unor noi legi” – 
Conferinţă organizată la Garmisch-Patenkirchen, decembrie 2001 

- “Strategii naţionale pentru combaterea terorismului” – Conferinţa Preşedinţilor Parlamentelor 
Europene, Zagreb, februarie 2002 

- “Biblioteci pentru viaţă: Democraţie, Diversitate, Competenţă”– Conferinţa 
IFLA,Londra/Glasgow august 2002 

- „Bicameralismul în ţările europene. Luarea în considerare a intereselor şi coordonarea 
poziţiilor”, Seminar internaţional, Moscova, mai 2003 

- „Parlamente pe Net”, Seminar internaţional, Bucureşti, 12 – 15 iunie 2003; 
-  „Organizarea activităţii parlamentare”, Seminar internaţional al Academiei Internaţionale de 

Drept Constituţional Tunis, iulie 2003 
-  Seminar pe probleme de administraţie parlamentară şi cooperare legislativă, Roma, octombrie 

2003 
-  „Artizanii Drepturilor Omului Moderne”, Colocviul internaţional,  Bucureşti,  noiembrie 2003 
 - Cel de-al IV-lea Congres Mondial de Drept Constituţional, Santiago de Chile,   ianuarie 2004 
 - „Armonizarea europeană a dreptului românesc”, Sesiune de referate şi comunicări ştiinţifice a 

cadrelor didactice din cadrul Facultăţii de Drept a Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, 
Bucureşti, februarie 2004 

- „România privind Reforma Administraţiei publice”, Reuniunea Comitetului Informal U.E., 
MinisterulIntegrării Europene (cu lucrarea: „Capacitatea Parlamentului de a transpune acquis-ul 
comunitar în legislaţia europeană”),Bucureşti, 16 martie 2004; 

- „Senatul României, 140 de ani de la constituire” (cu lucrările „Reforma constituţională din anul 
2003 – contribuţie la desăvârşirea edificiului statului de drept în România”şi„Implicaţii 
constituţionale ale extinderii Uniunii Europene”), Iaşi, 13 – 15 mai 2004 şi Academia Română, 
Bucureşti, 18 noiembrie 2004 

- „Reforma constituţională din România, contribuţie la consolidarea instituţiilor statului de drept 
şi la garantarea drepturilor cetăţenilor”, Cursuri postuniversitare, Academia de Poliţie „ Al. 
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Ioan Cuza, , Bucureşti, 12 - 16 iulie 2004 
- Conferinţa anuală a Corespondenţilor Centrului European de Cercetare şi Documentare 

Parlamentare (ECPRD),Berlin, 14 – 15 octombrie 2004 
- „The institution of the referendumin the romanian constitutional system and the comparative    

law”,  Conferinţa anuală a Corespondenţilor Centrului European de Cercetare şi Documentare 
Parlamentară de pe lângă Parlamentul European şi Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei,  
în organizat în colaborare cu Parlamentul Marii Britanii,  Londra, 12-14 octombrie 2006 

- „Dimensiunea europeană a reformei administraţiei publice în România”,  material susţinut la: 
Simpozionul naţional „Constituţia României şi exigenţele integrării europene. Posibile repere 
pentru revizuirea Legii fundamentale”, Uniunea juriştilor din România şi Comisia juridică a 
Camerei Deputaţilor, Bucureşti, 14 mai 2007; 

-Conferinţa internaţională „Impactul europenizării asupra administraţiei publice”, Şcoala 
Naţională de Studii Politice şi Administrative, Facultatea de Administraţie publică, Bucureşti, 
25 – 26 mai 2007; 

- „Caracteristicile administraţiei Parlamentare cu privire la ritmul şi volumul de lucru în 
Parlament”, Seminar organizat de Centrul European de Cercetare şi Documentare 
Parlamentară (ECPRD) de pe lângă Parlamentul European şi Consiliul Europei în colaborare cu 
Parlamentul Franţei, Paris, 7 – 10 iunie 2007   

- „Reuniunea Secretarilor Generali ai Parlamentelor din Europa”  care a avut locîn cadrul 
Conferinţei Europene a Preşedinţilor de Parlament, Strasbourg,  22-23 mai 2008 

− Conferinţa Anuală a Corespondenţilor Centrului European pentru Cercetare şi Documentare 
Parlamentară (ECPRD) – Ankara, 14-16 octombrie 2010 

− „Proceduri parlamentare“, lucrare susţinută laConferinţa anuală a corespondenţilor ECPRD 
(Centrul European pentru Cercetare şi Documentare Parlamentară)- Stockholm, 13 – 15 
octombrie 2011 

− Conferința Internațională – “Interculturalitate și Strategii Competiționale” – conferință 
organizată de Universitatea Creștină “Dimitrie Cantemir”, București, 24-26 mai 2012 

- „Raporturile între puterile statului în sistemul constituţional românesc – o evoluţie în 
perspectiva revizuirii Constituţiei” , sesiune de comunicări ştiinţifice organizată de 
Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Bucureşti, 11 martie 2013 

- „Dreptul constituţional al Uniunii Europene”,  sediul Academiei Române, 27 martie 2013. 
Conferinţă organizată de Asociaţia română de drept şi afaceri europene şi Centrul de Studii de 
Drept European (CSDE) al Institutului de Cercetări Juridice din cadrul Academiei Române - 
Bucureşti 

- Conferinţa “Justiţia si drepturile omului”, Bucureşti, 2 aprilie 2013 
− Conferinţa Internaţională "Management public şi evoluţie politică",Bucureşti, 19 - 21 aprilie 

2013. Conferinţă organizată în parteneriat cu ANFP şi Academia Romana. 
− Sesiunea ştiinţifică ”Actualităţi şi perspective în contextul noilor coduri”,Universitatea 

Hyperion, Bucureşti, 16 mai  2013 
− Conferinţa „Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene şi 

experienţe ale sistemului român de drept”, Amfiteatrul Ion Heliade Rădulescu al Bibliotecii 
Academiei Române, Bucureşti 19 iunie 2013, ora 12. Conferinţă organizată de Centrul de Studii 
de Drept European (CSDE) al Institutului de Cercetări Juridice din cadrul Academiei Române, 
Asociaţia Forumul Judecătorilor din România, Asociaţia Română de Drept şi Afaceri Europene 
(ARDAE)  

− Sesiunea ştiinţifică „Caracterul regimurilor politice româneşti în epoca contemporană şi 
problematica drepturilor omului consfinţite în Constituţie”, Universitatea Creştină „Dimitrie 

http://www.ardae.ro/
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Cantemir”, Bucureşti, 06 martie 2014 
− Conferinţa internaţională „Administraţia publică în Europa celor 28. Dimensiune juridică şi 

managerială” – Conferinţă organizată de Facultatea de Administraţie şi Afaceri din cadrul 
Universităţii Bucureşti în parteneriat cu Asociaţia Română de Drept şi Afaceri Europene şi 
Centrul de Studii şi Cercetări Juridice şi Socio –Administrative din cadrul Universităţii „Petrol şi 
Gaze” din Ploieşti, 2 aprilie 2014 

− Conferinţa Internaţională „Dimitrie Cantemir – Educator al românilor ” organizată de 
Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, în colaborare cu partenerii săi din ţară şi străinătate 
–24-25 octombrie 2014 - Bucureşti 

− Conferinţa Internaţională „Constituţia şi societatea contemporană”, conferinţă organizată de 
Asociaţia Română de Drept şi Afaceri Europene (ARDAE) şi Centrul de Studii şi Cercetări 
Juridice şi Socio-Administrative din cadrul Universităţii „Petrol şi Gaze” – Ploieşti – 5 
decembrie 2014 

− Simpozion  - „Ziua Internaţională a Drepturilor Omului – Drepturile omului – 365” – 
simpozion organizat de Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 
naţionale ale Camerei Deputaţilor, Institutul Român pentru Drepturile Omului (IRDO) în 
colaborare cu Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România (ANUROM), Bucureşti – 10 
decembrie 2014 

− Conferința Internațională „Cultura europeană a drepturilor omului – Dreptul la fericire”-
Ediția a II-a,conferință organizată de Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” – Institutul 
Internațional pentru Drepturile Omului în parteneriat cu Academia Română și Institutul Român 
pentru Drepturile Omului,  11-13 decembrie 2014, București 

− Conferința națională - „Probleme Actuale Ale Administrației Publice din România ”- conferință 
organizată de U.C.D.C. – Institutul Internațional Pentru Drepturile Omului – București, 7 mai 
2015 

− Conferința Internațională - „Probleme Juridice de Actualitate în domeniul financiar bancar”- 
conferință organizată de Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” și Asociația Europeană 
pentru Drept Bancar și Financiar – România- București, 27 -29 mai 2015 

− Conferința Internațională „Probleme actuale din administrație și justiție”- conferinţă 
organizată de Centrul de Studii și Cercetării Juridice și Socio – Administrative din cadrul 
Universităţii „Petrol şi Gaze” din Ploiești, Asociaţia Română de Drept şi Afaceri Europene 
(ARDAE), Societatea de Științe Juridice și Administrative (ADJURIS) și Curtea de Apel – 
Ploieşti, 12 iunie 2015 

− Conferința Internațională „Cultura europeană a drepturilor omului – Dreptul la fericire”-
Ediția a III-a, conferință organizată de Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” – Institutul 
Internațional pentru Drepturile Omului în parteneriat cu Academia Română și Institutul Român 
pentru Drepturile Omului,  10-12 decembrie 2015, București 

 
PUBLICAŢII : 
Cărţi: 
1. “DreptConstituţional Comparat” - Editura “Lumina Lex”, ediţia 1996  
2. “Constituţia României - comentată şi adnotată” - Editura “Lumina Lex”, ediţia 1997  
3. “Crestomaţie de Drept Constituţional” - Editura “Lumina Lex”, ediţia 1998  
4. “Jurisdicţia muncii – aspecte teoretice şi practice” - Editura “Lumina Lex”, ediţia 1998 
5. “DreptConstituţional Comparat” - Editura “Lumina Lex”, ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, 1999 
6. “Drept constituţional şi instituţii politice” - Editura Ecologică , 1999 
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7. “Teoriafuncţiei publice comunitare”,- Editura “Lumina Lex”, 1999 
8. “Drept constituţional şi instituţii politice” - Editura “ Hyperion - Victor”, 2001 
9. “Tratat de teorie şi practică parlamentară”,2 vol. - Editura “Lumina Lex”, 2001  
10. “DreptConstituţional Comparat” - Editura “Lumina Lex”, ediţia a III-a,  2002  
11 “Drept constituţional şi instituţii politice”Editura “Lumina Lex”, 2003 
12 „La science du droit – Realités et perspectives (Ştiinţa dreptului – realităţi şi perspective)” 

Editura VIS Print, Bucureşti, 2004, lansată la Universitatea Paris I Panthéon-Sorbonne, Franţa 
13 “Drept constituţional şi instituţii politice” , ediţie revăzută şi completată, Editura “Lumina Lex”, 

2005 
14. „Drept parlamentar” - Editura “Lumina Lex”, 2006 
15. „Statutul funcţionarului public european”ediţia a II-a, Editura „Universul Juridic”, Bucureşti, 
2007 

 

16. „Drept constituţional comparat - Tratat”, Ediţia a IV-a  Editura “Lumina Lex”, Bucureşti 2008  
17. “Drept constituţional şi instituţii politice” , ediţie revăzută, Editura “Lumina Lex”, 2008 
18. Drept constituţional european”  - Editura “Lumina Lex”, 2008 
19. „Drept parlamentar”, ediţie revăzută şi completată – Editura “Lumina Lex”, 2009 
20. “Drept constituţional şi instituţii politice” , ediţia a IV-a, Editura “Lumina Lex”, 2010 
21. „Contenciosul administrativ”,  curs universitar, Editura Universitară, 2011 
 
STUDII ŞI ARTICOLE, SUSŢINUTE/PUBLICATE ÎN ŢARĂ ŞI ÎN STRĂINĂTATE 
(peste 100), selectiv  : 

- “ Protejarea unui drept superior – dreptul la viață, inerent dreptului la fericire- obligație 
pozitivă a statelor ” – Prof. univ. dr. Constanța Călinoiu, articol publicat în volumul Conferinței 
Internaționale „Cultura Europeană a Drepturilor Omului- Dreptul la fericire”, Editura 
Universitară, București, 2016 

- „Considerații cu privire la consolidarea reformei administrației publice din România”, prof. 
univ. dr. Constanța Călinoiu, articol publicat în volumul Conferinței Naționale „Probleme 
actuale ale Administrației publice din România”–Editura Universitară, București, 2015 

- „Tendințe actuale referitoare la aderarea Uniunii Europene la Convenția pentru apărarea 
drepturilor omului și a libertăților fundamentale”- prof. univ. dr. Constanţa Călinoiu, articol 
publicat în Revista „Universul Strategic”, 2015 

- „Un nou cadru epistemologic constituţional în context european” – Prof. univ. dr. Constanţa 
Călinoiu, articol publicat în volumul Conferinţei Internaţionale „Constituţia şi societatea 
contemporană” – Editura Universitară, Bucureşti, 2014 

- „Remitenţe ale bunelor practici europene în guvernarea locală” - Prof. univ. dr. Constanţa 
Călinoiu, articol publicat în volumul Conferinţei Internaţionale „Administraţia publică în Europa 
celor 28. Dimensiune juridică şi managerială” - Editura Universitară, Bucureşti, 2014 

- „Învăţarea globală şi transglobalizarea”, prof. univ. dr. Constanţa Călinoiu, articol publicat în 
cartea „Statul de drept între realitate şi deziderat”, Editura Universul Juridic – Bucureşti - 2014 

- „Contribuţia jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului la interpretarea dreptului 
românesc”, autor prof. univ. dr. Constanţa Călinoiu, articol publicat în Revista „Hyperion”, 
2010 
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- Contribuţia hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului la interpretarea şi dezvoltarea 
dreptului românesc autor prof. univ. dr. Constanţa Călinoiu, articol publicat în Revista Română 
de Drept Comunitar nr.5/2009 

- „Reforma constituţională din Franţa şi importanţa sa din punctul de vedere al dezvoltării 
constituţionalismului european”, articol publicat înAnalele Universităţii Hyperion, octombrie 
2009  

- „Jurisprudenţa C.E.D.O. şi Dreptul românesc”, autor prof. univ. dr. Constanţa Călinoiu, 
articol publicat în Revista „Palatul de Justiţie” – serie nouă, anul XX, nr.9/2009, Bucureşti;  

- „Relansarea procesului constituţional european”,articol publicat în săptămânalul economic 
naţional  TRIBUNA ECONOMICĂ, nr. 47/2007, Bucureşti; 

- „Declaraţia de la Berlin – un impuls decisiv pentru procesul constituţional 
european”,Prof.univ.dr.Constanţa Călinoiu, articol publicat în  Revista 
„EUROCONSULTANŢA”, nr. 11 – 12 (35 – 36), anul III noiembrie – decembrie  2007, 
Bucureşti şi în Revista „EUROPA XXI”, nr. 5, Bucureşti, 2007; 

- „Dimensiunea europeană a reformei administraţiei publice în România”,material susţinut la: 
Simpozionul naţional „Constituţia României şi exigenţele integrării europene. Posibile repere 
pentru revizuirea Legii fundamentale”, Uniunea juriştilor din România şi Comisia juridică a 
Camerei Deputaţilor, Bucureşti, 14 mai 2007 şi la Conferinţa internaţională „Impactul 
europenizării asupra administraţiei publice”, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, 
Facultatea de Administraţie publică, Bucureşti, 25 – 26 mai 2007; 

- „Tratatul de la Lisabona – un important succes al politicii de negocieri”,Prof.univ.dr.Constanţa 
Călinoiu, „Revista de Drept Public”, p. 155 – 161, nr. 4/2007, Bucureşti; 

-  „The Institution of the Referendum in the Romanian Constitutional System and the Comparative 
Law”, Professor Constanţa Călinoiu, Ph.D. ECPRD Correspondent, Head of Legislative 
Department, The Senate of Romania, material susţinut la  Conferinţa anuală a Corespondenţilor 
Centrului European de Cercetare şi Documentare Parlamentară (ECPRD),  Londra, 12 – 14 
octombrie 2006; 

- Xavier Blanc-Jouvain, semnal la volumul  „Drept constituţional şi instituţii politice” în Revue 
internationale de droit comparé – nr.4, octombrie-decembrie 2005 

- „Parlamentarism şi democraţie”, Seminar „Senatul României, 140 ani de la constituire” 
Academia Română, Bucureşti, 18 noiembrie 2004 

- “Les implications politiques et constitutionells de l’extension de l’union europeenne (Implicaţiile 
politice şi constituţionale ale extinderii Uniunii Europene)”, învolumul  „La science du droit – 
Realités et perspectives (Ştiinţa dreptului – realităţi şi perspective)” Editura VIS Print,  2004 

- “Influenţe ale Constituţiei Europene asupra evoluţiei politice a continentului, precum şi asupra 
recentelor modificări constituţionale din  România”,Conferinţa anuală a Corespondenţilor 
Centrului European de Cercetare şi Documentare Parlamentare (ECPRD), Berlin, 14 – 15 
octombrie 2004; 

- „Reforma constituţională din anul 2003 – contribuţia la desăvârşirea edificiului statului de drept 
în România” şi „Implicaţii constituţionale ale extinderii Uniunii Europene”, Simpozionul 
„Senatul României, 140 de ani de la constituire”, Universitatea „Gheorghe Asachi”, Iaşi,  13 – 15 
mai 2004; 

-  „Implicaţii politice şi constituţionale ale extinderii Uniunii Europene”, Sesiunea de referate şi 
comunicări ştiinţifice a cadrelor didactice din cadrul Facultăţii de Drept a Academiei de Poliţie 
„Alexandru Ioan Cuza” cu tema „Armonizarea europeană a dreptului românesc”, Bucureşti,25 
febr.2004; 

- "Considération sur la révision des constitutions et, notamment, sur la révision de la constitution 
de Roumanie (Consideraţiuni cu privire la revizuirea constituţiilor cu specială privire la 
revizuirea Constituţiei României)", Al IV-lea Congres Mondial de Drept Constituţional, Santiago 
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de Chile,ianuarie 2004; 
- " Tendences récentes de la migration internationale. Problèmes actuelles de la migration de la 

main d'oeuvre en Roumanie (Tendinţe recente ale migraţiei internaţionale. Probleme actuale ale 
migraţiei forţei de muncă din România)",  Al IV-lea Congres Mondial de Drept Constituţional, 
Santiago de Chile, 11 - 17 ianuarie 2004; 

- „Rapport concernant la relation entre les structures politiques du Sénat de Roumanie et les 
services parlementaires de spécialité (Relaţia dintre structurile politice ale Senatului României şi 
serviciile parlamentare de specialitate)”, Seminar pe probleme de administraţie parlamentară şi 
cooperare legislativă, Roma, septembrie 2003;. 

- „Le bicamérisme en Roumanie - entre la tradition et les exigences de l'intégration européenne (Bicameralismul în 
România între tradiţie şi exigentele integrării europene)”, Seminar internaţional al Academiei 
Internaţionale de Drept Constituţional cu tema „Organizarea activităţii parlamentare”, Tunis, iulie 
2003; 

- „Democraţia parlamentară în societatea informaţională”, Conferinţa „Parlamente pe 
Net”,Bucureşti, 12 – 15 iunie 2003; 

- „The Bicameral System  in Romania- Representing the Interests and Conciliation Procedures 
(Sistemul bicameral din România. Reprezentarea intereselor şi proceduri de mediere)”, Seminar 
internaţional „Bicameralismul în ţările europene”, Moscova 2003; 

- „Importanţa primordială şi rolul Constituţiei în statul de drept”, Seminar organizat de Institutul 
Român pentru Drepturile Omului „Artizanii drepturilor omului moderne”, Cheia, 21-26 iulie 2003; 

- „Principalele orientări şi direcţii ale reformei constituţionale”, Sesiunea de comunicări ştiinţifice 
"Constituţia României şi realităţile contemporane, Universitatea Hyperion, Facultatea de Drept, 
Bucureşti 2003;  

- „Garanţii ale drepturilor şi libertăţilor omului consfinţite prin Legea de revizuire a Constituţiei 
României”, Seminar ştiinţific „De la Constituţia tranziţiei la Constituţia integrării Euro-atlantice” , 
Bucureşti 2003; 

- „Legea de revizuire a Constituţiei României. Elemente de noutate şi probleme 
controversate”,Facultatea de Drept a Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza", , Cursul 
postuniversitar "Drept constituţional şi administraţie publică", Revista „Analele Facultăţii de 
Drept” a Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Bucureşti, 2003; 

- Recenzie la cartea“Revizuirea Constituţiei” a profesorului universitar dr. Victor Duculescu,  
„Revista de Drept Comercial” nr.1/2003;  

- „Răspunderea administrativ disciplinară a funcţionarilor public”,Revista “Dreptul muncii”, nr.1, 
Bucureşti 2002; 

- „Rolul Parlamentului în  sistemul politic şi cel al puterii de stat”,Colecţia Pro Patria - "Tradiţii, 
Educaţie, Cultură"; Editura Ministerului de Interne”, Bucureşti 2002; 

- „Armonizarea legislaţiei române cu acquis-ul  comunitar”, „Drept şi relaţii internaţionale”, 
Editura „VIS Print”, Bucureşti, 2002; 

- „Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici ” - comentată, Revista „Dreptul”, 2002; 
- „Contribuţia activităţii legislative a Senatului la procesul integrării României în Uniunea 

Europeană”,Revista „Studii de drept românesc” , Editura Academia Română, nr.1-2/2002;  
- „Câteva observaţii în legătură cu conceptul de Drept constituţional comparat”, Revista 

„Dreptul”, nr.1/2001; 
- „Jurisdicţia muncii în România. Actualitate şi perspectivă”, Revista „Dreptul şi societatea 

românească”, Editura "Helicon", Timişoara, 2000;  
- „Modificarea Constituţiei”, „Juridica” - Revista lunară de drept, 2000; 
- „Conceptul de drept constituţional comparat”, Revista „Dreptul”, 2000; 
- „Jurisdicţia muncii în România. Actualitate şi perspectivă”, Revista „Dreptul şi societatea 

românească”, 2000; 
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- „Câteva observaţii în legătură cu conceptul de Drept constituţional comparat”, Revista de drept 
public, 2000; 

- „Teoria funcţiei publice comunitare”, Revue Internationale de Droit Comparé, ianuarie 2000; 
- „Tratatul de la Amsterdam – instrument juridic de referinţă în procesul integrării europene”, 

Revista de drept comercial, 1999; 
- „Consideraţii privind instituţia imunităţii parlamentare”, Revista Cercului Juridic Bănăţean, 

Timişoara, 1999; 
- „Contribuţia activităţii legislative a Senatului la pregătirea condiţiilor integrării României în 

Uniunea Europeană”, Sesiune de comunicări ştiinţifice la Academia Română cu tema ”Dreptul 
românesc în perspectiva integrării României în Uniunea Europeană”, Bucureşti, 1999; 

- „Ratificarea tratatelor de la Maastricht şi Amsterdam şi unele implicaţii pe planul dreptului 
constituţional”, Revista de drept comercial, 1999; 

- „Contribuţia Departamentului Legislativ al Senatului României la desfăşurarea procesului de 
elaborare şi adoptare a actelor normative”,Maastricht, decembrie 1999; 

- „Asistenţa juridică acordată comisiilor în cadrul Senatului României”,Maastricht, decembrie 1999; 
- „Armonizarea legislaţiei în conformitate cu acquis-ul comunitar”,Revista de drept public, nr.2, 

iulie - decembrie 1999; 
- „Contribuţia activităţii legislative a Senatului la pregătirea condiţiilor integrării României în 

Uniunea Europeană”, Academia Română - Sesiunea de comunicări ştiinţifice "Dreptul românesc 
în perspectiva integrării României în Uniunea Europeană", 26 noiembrie 1999, Bucureşti; 

- „Rolul factorului juridic în promovarea interesului naţional”, Conferinţa ştiinţifică cu tema: 
”Interesul naţional şi politica de securitate a României în perspectiva Secolului XXI”,1999; 

- „Unele probleme teoretice şi practice legate de existenţa dreptului parlamentar”, Revista „Studii 
de drept românesc”, 1998; 

- „Consideraţii privind instituţia imunităţii parlamentare”, Revue Française de Droit Constituţionnel, 
1998; 

- „Principii ale unei viitoare reglementări privind statutul funcţionarului public”, Revista de drept 
public, 1998;  

- „Unele probleme ale relaţiei dintre tratatele internaţionale şi ordinea juridică internă a 
României”, Revista „Studii de drept românesc”, 1998; 

- „Actualitatea dreptului parlamentar”, Revista „Dreptul”,1998; 
- „Dreptul parlamentar – o nouă ramură a dreptului?”, Revista „Dreptul”,1998; 
- „Quelques  considerations sur l’evolution, le contenu et les caracteristiques de la jurisdiction du 

travail en Roumanie (Câteva consideraţii privind evoluţia, conţinutul şi trăsăturile jurisdicţiei 
muncii în România) ”, Revue Internationale de Droit Comparé, nr.2/ 1998, Paris; 

- „Unele probleme teoretice şi practice legate de existenţa dreptului parlamentar”, „Revue 
Roumaine des Sciences Juridiques” ( Revista „Studii de Drept Românesc”), 1998; 

- „Rolul şi semnificaţia comisiilor de mediere în procesul legislativ”, Revue Roumaine des Sciences 
Juridiques, 1996; 

- „L’organisation et le rôle des comissions existantes dans le Parlement de la Roumanie”, Revue 
Roumaine des Sciences Juridiques, Tome VII(XL) nr.1/1996; 

- „The Topical Interest of the Parliamentary Law – Actualitatea dreptului parlamentar” – 
Congresul Asociaţiei Oamenilor de Ştiinţă cu tema „Ştiinţa la sfârşit de mileniu”, 22-24 mai 1996; 

„Some Aspects of the Relationship Between the International Treaties and the Domestic Legal Order 
– „Unele probleme ale relaţiei dintre tratatele internaţionale şi ordinea juridică internă a 
României”, Romania Journal of International Affairs, vol II, nr.1-2/1996;  

- „Soluţionarea litigiilor de muncă în cadrul legislaţiei actuale”, Revista „Studii de drept românesc”, 1995; 
- „Noile dezvoltări ale legislaţiei internaţionale a muncii şi protecţia dreptului la muncă al 

românilor din străinătate”, Analele Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Anul III, 1995; 
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- „Procesul legislativ în Senat”, Revista de Drept Public nr.1/1995; 
- „Soluţionarea litigiilor de muncă în cadrul legislaţiei”, Editura Academiei Române – Revista 

„Studii de drept românesc”, Anul 7(40) nr.4/1995; 
- „Viza pentru România”, Centre d’information sur le travail international C.I.T.I., martie 1994; 
- „Vârsta a treia, o problemă rezolvată de societatea noastră ?”, Editura OMNIAPRESS, 

Supliment legislativ nr.3/1993; 
- „Clauzele contractului colectiv de muncă”, Editura OMNIAPRESS, Supliment legislativ 

nr.1/1993; 
- „Contribuţii ale activităţii legislative a Senatului la edificarea cadrului juridic al economiei de 

piaţă în România”, Editura OMNIAPRESS, Supliment legislativ nr.8/1992; 
- „Protecţia socială a şomerilor şi reintegrarea lor profesională”, Editura OMNIAPRESS, 

Supliment legislativ nr.6/1992; 
- „Regimul juridic al concediului de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor” Editura 

OMNIAPRESS, Supliment legislativ nr.3/1992; 
„Regimul juridic al societăţilor comerciale din economie şi din domeniul asigurărilor”, Editura 
OMNIAPRESS, Supliment legislativ nr.5/1991; 
- „Instrumente specifice de implementare în politica de urbanism, fiscală, bugetară şi vamală” 

Editura OMNIAPRESS, Supliment legislativ nr.4/1991; 
- „Conceptualizarea unui nou sistem de salarizare în România”, Editura OMNIAPRESS, Supliment 

legislativ nr.2/1991; 
- „Modalităţi privind tehnica de negociere a sistemului de salarizare la societăţile comerciale şi 

regii autonome”, Editura OMNIAPRESS, Supliment legislativ nr.2/1991; 
- „Consideraţii privind practica de aplicare a prevederilor Legii nr.57/1974 a retribuirii după 

cantitatea şi calitatea muncii”, Revista Română de Drept nr.3/1984; 
- „Sistemul de retribuire a muncii”, „Tribuna juridică” nr.2/1983; 
- „Răspunderea organelor de conducere colectivă”, Revista Română de Drept nr.5/1982; 
- „Opinii în legătură cu unele aspecte privind desfacerea contractului de muncă din iniţiativa 

unităţii” Revista Română de Drept nr.6/1980; 
- „Aspecte teoretice şi practice privind aplicarea dispoziţiilor legale referitoare la suspendarea din 

funcţie a persoanei încadrate în muncă ”, Revista Română de Drept nr.1/1980; 
- „Încetarea contractului de muncă a absolvenţilor instituţiilor de învăţământ superior, în perioada 

de stagiu” Revista Română de Drept nr.9/1979. 
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