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ANEXA
Cărţi, studii şi articole publicate:
Carti:
1. „Uniunea Europeana în căutarea viitorului. Studii europene”, volum publicat la Editura
C.H. Beck, Bucureşti, februarie 2008;
2. „Organizaţii europene si euroatlantice” (coautor), volum publicat la Editura Economica,
Bucureşti, 2005;
3. „Organizaţii europene şi euroatlantice” (coautor), volum publicat la Editura Lumina Lex,
Bucureşti, 2001;
4. „Dicţionar de termeni comunitari” (coautor), volum publicat la Editura Lumina Lex,
Bucureşti, 2000 (primul dicţionar de integrare europeană publicat în România);
5. „Uniunea Europeană: realităţi şi perspective”, volum publicat la Editura Lumina Lex,
Bucureşti, 1999 (în aceasta carte este menţionată, pentru prima data, ca scenariu posibil,
aderarea României la UE în anul 2007).
Studii si articole:
1. „Tradiţie europeana si reforma in serviciul diplomatic britanic”, in „Revista Romana de
Drept Comunitar” nr. 3/2009;
2. „Uniunea Europeana după referendumul irlandez: o noua criză instituţională?”, in
„Revista Romana de Drept Comunitar” nr. 4/2008;
3. „Tratatul de la Lisabona: soluţie sau etapă în reforma instituţională a Uniunii
Europene?”, în „Revista Româna de Drept Comunitar” nr. 1/2008;
4. « Tratatul de la Lisabona : soluţie sau etapă ? », în revista « Tribuna economică » nr. 49 /
5 decembrie 2007 ;
5. „De la Tratatul Constituţional la Tratatul de Reformă. Reflecţii la debutul unei noi
Conferinţe Interguvernamentale a UE”, în „Revista Româna de Drept Comunitar” nr.
4/2007;
6. « De ce Marea Neagra este importanta pentru Uniunea Europeana ?”, discurs la
Institutul European de Relaţii Internaţionale din Bruxelles, 20 februarie 2007;
7. „Uniunea Europeana: sfidări si priorităţi post-2006”, în „Revista Româna de Drept
Comunitar” nr. 4/2006;
8. „Uniunea Europeana în căutarea viitorului”, în „Revista Româna de Drept Comunitar” nr.
2/2006;
9. „Un buget pentru Europa de mâine”, în „Revista Româna de Drept Comunitar” nr. 4/2005
si pe site-ul Ministerului Integrării Europene (ianuarie 2006);
10. „Lobby românesc la Bruxelles”, publicat în trei episoade în ziarul „Averea” (21, 22/23 si
24 octombrie 2005);
11. „Tratatul Constituţional al Uniunii Europene: reflecţii asupra unei perioade de
reflecţie”, în „Revista de Drept Public” (iulie 2005) si revista „Afaceri Europene” (iulie 2005);
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12. „Coordonarea interna în politica europeana”, în revista „Afaceri Europene” (aprilie
2005) si „Revista Româna de Drept Comunitar” nr. 2/2005;
13. „Profilul României în Uniunea Europeana”, în „Revista Româna de Drept Comunitar”
nr.1/2005, revista „Eurolider” (15-21 februarie 2005), revista „Afaceri Europene” (martie
2005) si revista „Romanian Business Journal” (martie 2005);
14. „Tratatul constituţional: spre o noua arhitectura a Uniunii Europene”, studiu
introductiv la traducerea în limba româna a „Tratatului de instituire a unei constituţii pentru
Europa”, Institutul European din România (martie 2005);
15. „Politica externa belgiana în contextul procesului de extindere a Uniunii Europene”, în
„Revista Româna de Drept Comunitar” nr. 3/2004;
16. „The European Constitution in 20 benchmarks”, în publicaţia electronica „ACT Media
News Agency”, 29 octombrie 2004;
17. „Constituţia Europeana în 20 de repere”, în revista „Afaceri Europene”, (oct. – nov. 2004)
si Revista Româna de Drept Comunitar nr. 3/2004;
18. „Testul major al Constituţiei europene”, revista „Eurolider” ,19-25 oct. 2004;
19. „Sa învăţăm din experienţa belgiană”, revista „Afaceri Europene”, aug. 2004;
20. „Conferinţa Interguvernamentala a UE: între aşteptări si realitate”, în „Revista Româna
de Drept Comunitar”nr. 2/2003;
21. „Convenţia privind viitorul Europei: în căutarea arhitecturii Uniunii
Europene de mâine”, în „Revista Româna de Drept Comunitar” nr. 1/2003;
22. „Noua arhitectură europeană”, în revista „Tribuna Economică”, noiembrie 2000 (coautor);
23. „Dicţionar explicativ de termeni comunitari”, în „Buletin de informare legislativă”
nr.1/2000 (coautor);
24. „Aderarea României la Uniunea europeană: procedură, condiţionalităţi, perspective”,
în revista „Astra”, Braşov, decembrie 1999 (în acest articol apare, detaliat, scenariul privind
desfăşurarea negocierilor cu UE în perioada 2000-2004 si perspectiva aderării României în
2007);
25. „Politica şi administraţie în instituţiile Uniunii Europene”, comunicare la Conferinţa
„Diseminarea experienţei japoneze în administraţia publică”, Parlamentul României,
Bucureşti, 23-24 noiembrie 1999;
26. „Aderarea la NATO, UE şi UEO: diferenţe, similitudini, sinergii. Cazul României”,
studiu-raport de cercetare publicat pe site-ul NATO, Bruxelles, 1999;
27. „Consiliul European de la Helsinki: ce decizie pentru România?”, în ziarul „Curentul”,
25 iunie 1999;
28. „Evoluţii în structura administrativă a Comisiei Europene”, în „Buletin de informare
legislativă” nr.3/*+1998;
29. „Proceduri de cooperare în triunghiul instituţional Comisie – Consiliu – Parlament
European”, în „Buletin de informare legislativă” nr.4/1998;
30. „Decizia Parlamentului European poate fi favorabilă României”, în revista „22”, august
1997;
31. „Democraţia locală, euroregiunile şi procesul de integrare europeană”, în volumul
„Democraţia locală în România de astăzi”, Editura Realitatea, Bucureşti, 1994;
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32. „Uniunea Europeană: de la cooperarea politică europeană la politica externă şi de
securitate comună”, comunicare la IRSI, Bucureşti, 1994;
33. Articole/interviuri privind aderarea României la UE si relatiile româno-belgiene, în revistele
europene si belgiene „Diplomatic News”, „Capitales Diplomatiques Européennes”, „La
Gazette Diplomatique” si „De Tijd” (2003 – 2008).
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