Curriculum Vitae

INFORMAŢII PERSONALE

Chelaru Eugen

CHELARU EUGEN
chelaru.eugen@gmail.com
Sexul M | Data naşterii 14 iulie 1955| Naţionalitatea română

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
Martie 2008- prezent

1 oct. 2004-prezent

Decan al Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative, Universitatea din Pitesti
Profesor universitar doctor, cadru didactic titular, cu norma de bază la
Universitatea din Piteşti- Facultatea de
Drept şi Ştiinţe Administrative,
Departamentul Drept si Administraţie Publică

ian. 2001- prezent

Membru al colegiului de redacţie şi referent ştiinţific al revistei « Studii juridice şi
administrative », editată de Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative din
Pitesti

Ian. 2010- prezent

Membru al comitetului ştiinţific redacţional al revistei Dreptul

Martie 2000-2008

Sef al Catedrei de Ştiinţe Juridice şi Administrative a Facultăţii de Ştiinte
Economice, Juridice si Administrative, din cadrul Universitatii din Pitesti

2000-prezent

Membru al senatului Universităţii din Pitesti

1 oct. 2000

Conferentiar universitar doctor, cadru didactic titular, cu norma de bază la
Universitatea din Piteşti-Facultatea de Stiinţe Economice, Juridice şi
Administrative, Catedra de Stiinte Administrative

1998-2000

Secretar ştiinţific al Facultăţii de Stiinte Economice, Juridice si Administrative, din
cadrul Universitatii din Pitesti

oct. 1998

Membru în consiliul profesoral al Facultăţii de Stiinte Economice, Juridice si
Administrative, din cadrul Universitatii din Pitesti

1 oct. 1997

Lector universitar doctorand, cadru didactic titular, cu norma de bază la
Universitatea din Piteşti-Facultatea de Stiinţe Economice şi Administrative,
Catedra de Stiinte Administrative

1996-1997

Cadru didactic asociat la Universitatea din Piteşti - Facultatea de Ştiinţe
Economice şi Administrative

1992-1994

Lector universitar, cadru didactic la asociatia Fundaţia Universitară Hyperion,
Facultatea de Drept, Filiala Piteşti.

16 iunie 1994

Avocat, fiind înscris în Baroul Argeş.
Am fost ales de 4 ori, pentru câte un mandat de 4 ani, membru al consiliului
Baroului Argeş.

21 feb. 1994-15 iun.1994

Director pentru legislaţie şi privatizare la societatea comercială Dacia Service S.A.
Piteşti, cu sediul în municipiul Piteşti, Şoseaua Bucureşti-Piteşti, nr. 129.
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10 oct.1990-23 mai 1991

Am fost transferat la Guvernul României ca şef de sector, calitate în care am
condus Direcţia juridică din cadrul Secretariatului General al Guvernului.
Principala mea responsabilitate era aceea de a redacta personal sau de a
coordona redactarea hotărârilor şi a altor acte, emise de Guvern, de a fudamenta
avizele pentru propunerile de acte normative formulate de ministere şi de a
redacta sau coordona redactarea unor proiecte de legi. De asemenea,
coordonam şi serviciul de contencios al Guvernului

1 sept. 1979-20 febr. 1994

Judecător la Judecătoria Piteşti, jud. Argeş. Am activat ca judecător până la data
de 20 februarie 1994 (cu excepţia intervalului 10 oct.1990-23 mai 1991 cât am
lucrat la Guvernul României, aşa cum am arătat mai sus)

24 mai 1991-19 febr. 1994

Judecător la Tribunalul Argeş şi preşedinte al acestei instanţe

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
2014- prezent

Membru al echipei de cercetare al Modulului European Derechos Fundamentales
en la Union Europea, derulat de Universitatea Rey Juan Carlos, Madrid

2007 - 2010

Membru al echipei de cercetare a grantului international Proiect modul European
Jean Monnet, nr. Ref.07/0120, contract nr. 2007-1400/001-001 J.E.A. J.E.C.H.A.
– Comisia Europeană – Agenţia Executivă pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură
– derulat în prezent prin Departamentul de Integrare Europeană.

2003-2008

Membru al echipei de implementare a modulului Jean Monnet al Universităţii din
Piteşti cu numărul de referinţă C 03/0010, modul care se derulează prin
Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană

1994-aug. 1998

Studiile doctorale la Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti. Din luna
august a anului 1998 am dobândit titlul de doctor în drept al Universităţii din
Bucureşti, specializarea Drept civil

oct.1994, 1995, 1996, 1997

Am participat la cursurile Universităţii de toamnă, organizate de Uniunea
Naţională a Avocaţilor din România şi Conference des Battoniers din Franţa pe
teme privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat şi dreptul afacerilor

iunie 1994 si dec. 1996

Am efectuat stagii de pregătire de câte două săptămâni în Franţa, activând în
cadrul unor societăţi de avocatură din Baroul Versailles. Tematica stagiilor a privit
dreptul afacerilor şi organizarea formelor de exercitare a profesiei de avocat.

iulie 1991

Am urmat cursurile de vară organizate sub egida Consiliului Europei de Institutul
Universitar Internaţional din Luxemburg, sub tema Revoluţiile din Est şi integrarea
europeană.

1987-1988

Cursuri postuniversitare in cadrul Facultatii de Drept a Universităţii din Bucureşti,
cursurile Domeniul de specializare Probleme de drept civil, dreptul muncii,
legislaţia economică şi drept procesual civil. La absolvire am susţinut lucrarea
Modificări privind regimul juridic al circulaţiei unor terenuri agricole

1975-1979

Cursuri universitare in cadrul Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti,
absolvindu-le cu media generală 9,97. Lucrarea de diplomă, apreciată cu nota 10,
a avut ca temă Statutul juridic al societăţilor mixte din România.
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1970-1974

Studii liceale la Liceul teoretic din oraşul Corabia, jud. Olt, obţinând şi diploma de
bacalaureat.

1962-1970

Şcoala generală am urmat-o la mai multe unităţi de învăţământ din judeţul
Suceava (Şcoala generală din comunele Ulma şi Brodina, Liceul “Hurmuzachi”
din oraşul Rădăuţi), clasa a VIII-a absolvind-o la Şcoala generală nr.3 din oraşul
Corabia, Judeţul Olt

COMPETENΤE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)

română

Alte limbi străine cunoscute

ΙNΤELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

franceză

B2

B2

B2

B2

B2

rusă

B1

B1

B1

B1

B1

Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe de comunicare

Sunt, de asemenea, un bun comunicator.
La dobândirea sau cizelarea unora din aceste calităţi a contribuit şi faptul că în
perioada 2000-2012 am fost consilier judeţean şi preşedinte al Comisiei juridice,
pentru drepturile omului şi ordine publică din cadrul Consiliului judeţean Argeş. În
această calitate am îndeplinit şi mai multe misiuni în străinatate, unde am
reprezentat Consiliul judeţean Argeş la reuniuni ale Adunării Regiunilor Europene
(ARE) – Comisia « Afaceri instituţionale ».

Competenţe
organizaţionale/manageriale

Parcursul profesional, pe care-l apreciez ca fiind deosebit de interesant şi variat,
mă determină să afirm că am dobândit o bogată experienţă profesională şi de
viaţă.
Pe lângă aptitudinile necesare unui cadru didactic, am şi aptitudini ştiinţifice, care
s-au şi materializat în publicarea a 19 cărţi, 31 de articole publicate în reviste de
specialitate, 44 lucrări susţinute la diverse sesiuni de comunicări ştiinţifice şi
publicate în volume, 11 alte lucrări şi comunicări ştiinţifice.
Cred că posed o gândire logică şi am o mare adaptabilitate de a lucra cu
persoane care provin din medii sociale şi profesionale diferite, capacitate de lucru
în echipă, atât ca membru cât şi în calitate de coordonator.
Am experienţa exercitării funcţiilor de conducere, dobândite prin numire sau prin
alegeri şi exerciţiul activităţii în organe colegiale

Competenţe informatice

În ceea ce priveşte competenţele tehnice, arăt că ştiu să utilizez calculatorul şi în
general, aparatura de birou. Am învăţat să utilizez aceste echipamente în timpul
redactării lucrărilor pe care le-am publicat, în exercitarea atribuţiilor administrative
specifice unui şef de catedră şi în exercitarea profesiei de avocat. De asemenea
am urmat un program de pregătire în domeniu, organizat de Consiliul Judeţean
Argeş.
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Permis de conducere
INFORMAΤII SUPLIMENTARE
Prezentări
Conferinţe
Seminarii

Chelaru Eugen

▪ Categoria B

În cadrul programelor Erasmus am susţinut prelegeri la Universitatea Paris Val de
Marne – Facultatea de administraţie şi economie;
Universitatea Nancy 2, Facultatea de Drept ; Universitatea Sophia Antipolis Nisa,
Facultatea de Drept şi Economie ; Universitatea Johannes Kepler Linz, Facultatea
de Drept şi Universitatea din Wroclaw, Facultatea de Drept şi Administraţie
Publică. De asemenea, am susţinut prelegeri la Universitatea de Drept a
Academiei de Ştiinţe a Ucrainei şi la Universitatea Viadrina din Frankfurt pe Oder,
la invitaţia instituţiilor gazdă.

Distincţii

În anul 2012 am obţinut premiul ştiinţific „Mihail Eliescu”, decernat de Uniunea
Naţională a Juriştilor din România
Sunt decorat cu Ordinul Meritul pentru învăţământ, în grad de ofiţer şi Crucea de
Argint a Republicii Austria pentru merite culturale

ANEXE

▪ Lista lucrarilor publicate

PROF. UNIV. DR. EUGEN CHELARU
A. CĂRŢI, TRATATE, MONOGRAFII
1.Eugen Chelaru, Circulaţia juridică a terenurilor , Editura ALL BECK , Bucureşti 1999, ISBN 973 – 9435 – 18- 1.
conţine 428 pagini.
2.Eugen Chelaru, Curs de drept civil. Drepturile reale principale – Editura ALL BECK Bucureşti, 2000. ISBN 9739435-97-1. Lucrarea conţine 235 pagini.
3.Eugen Chelaru, Curs de drept civil. Partea generală, Editura Universităţii din Piteşti, 2000. ISBN 973-9450-555. Lucrarea conţine 166 pagini şi a fost elaborată împreună cu un colaborator.
4.Eugen Chelaru, Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv în perioada 6 martie
1945-22 decembrie 1989. Comentată şi adnotată, Editura All Beck, Bucureşti 2001. I.S.B.N. 973-655-155-6.
Lucrarea conţine 266 pagini.
5.Eugen Chelaru, Exerciţii practice de drept civil. Drepturile reale principale, Editura Tiparg, Piteşti, 2002, I.S.B.N
973-8029-44-9. Lucrarea conţine 96 de pagini şi a fost realizată în colaborare.
6.Eugen Chelaru, Drept civil. Persoanele, Editura “All Beck”, Bucureşti, 2003, I.S.B.N. 973-655-251-9. Lucrarea
conţine 179 de pagini.
7.Eugen Chelaru, Drept civil. Partea generală, Editura “All Beck”, Bucureşti, 2003, I.S.B.N. 973-655-374-4.
Lucrarea conţine 240 de pagini.
8.Eugen Chelaru, Exerciţii practice. Drept civil. Partea generală şi persoanele, Editura Universităţii Piteşti, 2004,
I.S.B.N. 973-85785-74. Lucrarea conţine 210 pagini şi a fost realizată în colaborare.
9.Eugen Chelaru, Administrarea domeniului public şi a domeniului privat, Editura All Beck, Bucureşti, 2005, ISBN
973-655-754-5. Lucrarea conţine 174 de pagini.
10.Eugen Chelaru, Drept civil. Drepturile reale principale, Ediţia a 2-a, ISBN (10)973-655-979-3; ISBN (13) 978973-655-979-2 – Editura C.H. Beck Bucureşti, 2006.
11.Eugen Chelaru, Drept civil. Partea generală, Ediţia a 2 – a, ISBN 978-973-115-319-3 Editura “C.H.Beck”,
Bucureşti, 2007
12.Eugen Chelaru, Drept civil. Persoanele, Ediţia a 2 –a, ISBN 978-973-115-319-3, Editura C.H.Beck, Bucureşti,
2008
13.Eugen Chelaru, Administrarea domeniului public şi a domeniului privat, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008,
lucrarea conţine 156 pagini.
14.Eugen Chelaru, Drept civil. Drepturile reale principale, ediţia a 3-a, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2009, ISBN
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978-973-115-660-6, lucrarea conţine 429 pagini
15.Eugen Chelaru, Drept civil. Persoanele, în reglementarea noului Cod civil, Ediţia a 3 –a, ISBN 978-606-180016-2, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2012, lucrarea conţine 236 pagini.
16.Eugen Chelaru, Flavius-Antoniu Baias, Rodica Constantinovici, Ioan Macovei (coordonatori), Noul Cod civil.
Comentarii pe articole, ISBN 978-606-18-0001-8, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2012. Lucrarea conţine 2760
pagini, din care 280 au fost redactate de mine.
17.Eugen Chelaru, Dreptul de preemptiune in reglementarea noului Cod civil, publicat in volumul In Honorem
Alexandru Bacaci, Ovidiu Ungureanu. Culegere de studii, Ed. Universul Juridic, Bucuresti 2012, ISBN 978-973127-832-2, pg. 176-197.
18.Eugen Chelaru, Drept civil. Drepturile reale principale,în reglementarea NCC, ediţia a 4-a, Editura C.H.Beck,
Bucureşti, 2013, ISBN 978-606-18-0164-0, lucrarea conţine 502 pagini.
19.Eugen Chelaru, Dreptul legal de trecere şi servitutea de trecere, publicat în volumul In Honorem Corneliu
Bîrsan, Ed. Hamangiu, Bucuresti 2013, ISBN 978-606-678-849-9, pg. 162-180.
20.Eugen Chelaru, Teoria generală a dreptului civil, ISBN 978-606-18-0402-3, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2014,
lucrarea conţine 270 pagini.
21.Eugen Chelaru, Flavius-Antoniu Baias, Rodica Constantinovici, Ioan Macovei (coordonatori), Noul Cod civil.
Comentarii pe articole, ISBN 978-606-18-0414-6, ed. 2, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2014. Lucrarea conţine
2917 pagini, din care 261 au fost redactate de mine.
B. Articole în reviste de specialitate:
1.Eugen Chelaru, În legătură cu transmiterea terenurilor agricole din zonele necooperativizate, I, în Revista
română de drept, nr. 5/1986.Conţine 3 pagini.
2.Eugen Chelaru, Extinderea acţiunii penale pentru alte acte materiale.Desfiinţarea hotărârilor anterioare.
Recidiva. Extinderea procesului penal pentru alte fapte. Notă la sentinţa penală nr.1872/1987 a Judecătoriei
Piteşti, în Revista română de drept,nr.10/1988. Conţine 5 pagini.
3.Eugen Chelaru, Extinderea acţiunii penale la alte acte materiale, articol publicat în Studii şi cercetări juridice,
nr.2/1989. Revista este editată de Institutul de cercetăti juridice al Academiei Române. Conţine 4 pagini.
4.Eugen Chelaru, Inşelaciune.Furt.Deosebiri.Participaţie improprie. Notă la sentinţa penală nr.3143/1987 a
Judecătoriei Piteşti, în Revista română de drept, nr.1/1989. Conţine 4 pagini.
5.Eugen Chelaru, Discuţii în legătură cu constituţionalitatea pedepsei complimentare a confiscării averii, I, articol
publicat în revista Dreptul nr. 6/1992. Conţine 3 pagini.
6.Eugen Chelaru, Unele aspecte în legătură cu circulaţia juridică a terenurilor proprietate privat , în Dreptul, nr.
9/1993. Conţine 5 pagini.
7.Eugen Chelaru, Domeniul de aplicare a dreptului de preempţiune reglementat de Legea nr. 18/1991, în Buletin
ştiinţific - Universitatea din Piteşti, nr. 1/1996. Conţine 9 pagini.
8.Eugen Chelaru, Dreptul de preempţiune reglementat de Codul silvic, în Dreptul,nr.6/1997. Conţine 15 pagini.
9.Eugen Chelaru, Efectele juridice ale exproprierii pentru cauză de utilitate publică, Dreptul, nr.4/1998. Conţine 7
pagini.
10.Eugen Chelaru, Despre vânzarea gajului comercial, Dreptul,nr.7/1994. Conţine 4 pagini.
11.Eugen Chelaru, Dreptul de preempţiune reglementat de Legea nr.54/1998, Dreptul, nr.8/1998. Conţine 11
pagini.
12.Eugen Chelaru, Drepturile societăţilor comerciale având capital de stat asupra terenurilor pe care le deţin, în
Dreptul, nr.9/1998, pg.18-28.
13.Eugen Chelaru, Consideraţii asupra legii privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, în Buletinul
ştiinţific al Universităţii din Piteşti, seria ştiinţe economice şi administrative, nr. 3-4/2000, pg. 216-224.
14.Eugen Chelaru, Consideraţii asupra Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod
abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, în Juridica, nr. 6/2001, pg. 241-246.
15.Eugen Chelaru, Consideraţii generale asupra dreptului privat român, în Buletinul ştiinţific al Universităţii din
Piteşti, seria ştiinţe economice şi juridice, nr. 6/2001, pg. 299-308.
16.Eugen Chelaru, Măsurile reparatorii prevăzute de Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile
preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, în Dreptul nr. 10/2001, pg. 32-44.
17.Eugen Chelaru, Contestaţie în anulare întemeiată pe prevederile art. 318 cod proc. Civ. Competenţa de drept
internaţional privat a instanţelor judecătoreşti din România. Decizie rezumată şi comentată în revista Juridica, nr.
9-10/2001, pg. 415-418.
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18.Eugen Chelaru, Despre valabilitatea actelor juridice de înstrăinare a unor imobile care fac obiectul Legii nr.
10/2001, în Studii juridice şi administrative, revistă a Universităţii din Piteşti, nr. 1/ 2002, p. 16-24.
19.Eugen Chelaru, Despre efectul prescripţiei extinctive şi prescriptibilitatea drepturilor reale principale. în revista
Studii juridice şi administrative, nr. 1/2003.
20.Eugen Chelaru, Privire critică asupra noii reglementări a numelui, în Dreptul, nr. 7/2003, p. 5-18.
21.Eugen Chelaru, Forţa obligatorie a contractului, teoria impreviziunii şi competenţa în materie a instanţelor
judecătoreşti, în Dreptul, nr. 9/2003, p. 41-67.
22.Eugen Chelaru, Impactul revizuirii Constituţiei asupra regimului juridic al proprietăţii, în Dreptul nr. 2/2004, p.514, ISSN 1018-04-35.
23.Eugen Chelaru, Circulaţia juridică a terenurilor forestiere, Curierul judiciar, nr. 4/2004, p. 93-108, ISSN 15824608.
24.Eugen Chelaru, Drepturile reale ale cetăţenilor străini şi apatrizilor asupra terenurilor, în Caietul Ştiinţific al
ISAR Paul Negulescu, nr. 6/2004
25.Eugen Chelaru, Despre circulaţia juridică a terenurilor, în „Revista de Ştiinţe juridice”, nr. 1/2006, editată
Facultatea de drept şi ştiinţe administrative „Nicolae Titulescu”, Universitatea din Craiova nr. 1/2006, ISSN 14543699, p. 10-16.
26.Eugen Chelaru, La nouvelle reglementation de la concession des biens propriété publique, în „Studii Juridice
şi Administrative”, editată de Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, Piteşti, nr. 5/2006, ISSN 1583-0772,
p. 56-65
27.Eugen Chelaru, Dreptul real de concesiune, Revista română de drept privat, nr. 2/2008, p. 30-49, ISSN 18432646
28.Eugen Chelaru, Andreea Tabacu, Procesul civil internaţional, competenţa, recunoaşterea şi executarea
hotărârilor străine potrivit Regulamentului comunitar nr. 44/2000, Revista română de drept privat nr. 5/2009, ISSN
1843-2646, conţine 15 pagini
29.Eugen Chelaru, Drepturile personalităţii în reglementarea Noului Cod Civil, în revista Dreptul nr. 10/2011, pag.
30-62
30.Eugen Chelaru, Regimul juridic actual al circulaţiei terenurilor proprietate privată, publicat în revista Dreptul nr.
4/2013, ISSN 1018-0435, Bucureşti, 2013, pag. 40-65.
31.Eugen Chelaru, The personality rights. The European regulation and the Romanian one”, în Legal and
Administrative Studies Journal, no. 1 (12), 2013, ISSN 2344-6900; ISSN-L 1583-0772, p. 5-28.
C. Lucrări publicate în volumele unor sesiuni de comunicări ştiinţifice:
1.Eugen Chelaru, Dreptul de proprietate publică, lucrare publicată în volumul consacrat Sesiunii jubiliare de
comunicări ştiinţifice “35 de ani de învăţământ superior în Piteşti”,organizată de Universitatea din Piteşti în
perioada 21-22 nov.1997. Conţine 9 pagini.
2.Eugen Chelaru, Exproprierea pentru cauză de utilitate publică, lucrare publicată în acelasi volum. Conţine 10
pagini.
3.Eugen Chelaru, Consideraţii asupra noii reglementări privind dobândirea şi schimbarea numelui, comunicare
susţinută la sesiunea internaţională de comunicări ştiinţifice “ Integrare europeană în contextul globalizării
economice” , Universitatea din Piteşti- Facultatea de ştiinţe economice, juridice şi administrative, 17- 18 mai 2003
( publicată în volum).
4.Eugen Chelaru, Despre motivele de schimbare a numelui pe cale administrativă, comunicare susţinută la
sesiunea internaţională de comunicări ştiinţifice “ Integrare europeană în contextul globalizării economice” ,
Universitatea din Piteşti- Facultatea de ştiinţe economice, juridice şi administrative, 17- 18 mai 2003 ( publicată în
volum).
5.Eugen Chelaru, Identificarea persoanei fizice prin mijloace de drept civil şi serviciile publice comunitare de
evidenţă a persoanelor, lucrare prezentată la sesiunea internaţională de comunicări ştiinţifice organizată de
I.S.A.R. , Sibiu, 8-10 mai 2003 (publicată în volum).
6.Eugen Chelaru, Drepturile reale de folosinţă create pe temeiul dreptului de proprietate publică a statului şi a
unităţilor administrativ-teritoriale, lucrare susţinută la Sesiunea internaţională de comunicări ştiinţifice a
Universităţii din Piteşti- Facultatea de ştiinţe economice, juridice şi administrative, 24-25 aprilie 2004 şi publicată
în volum – ISBN 973-8466-56-3, p. 259-267.
7.Eugen Chelaru, Dreptul de preemţiune la înstrăinarea terenurilor forestiere, lucrare susţinută la Sesiunea
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internaţională de comunicări ştiinţifice a Universităţii din Piteşti- Facultatea de ştiinţe economice, juridice şi
administrative, 24-25 aprilie 2004 şi publicată în volumul „Economia contemporană. Prezent şi perspective, ISBN
973-8466-56-3, p. 249-259.
8.Eugen Chelaru, Dreptul de administrare, lucrare susţinută la Sesiunea internaţională de comunicări ştiinţifice a
Universităţii din Piteşti- Facultatea de ştiinţe economice, juridice şi administrative, 15-16 aprilie 2005 şi publicată
în volumul „Integrare şi globalizare” vol. III. ISBN 973-690-385-0, p. 284-292.
9.Eugen Chelaru, Concesionarea bunurilor din domeniul privat, , lucrare susţinută la Sesiunea internaţională de
comunicări ştiinţifice a Universităţii din Piteşti- Facultatea de ştiinţe economice, juridice şi administrative, 15-16
aprilie 2005 şi publicată în volumul „Integrare şi globalizare” vol. III. ISBN 973-690-385-0, p. 292-300.
10.Eugen Chelaru, Soluţionarea litigiilor care au ca obiect contractele de concesiune a bunurilor proprietate
publică, lucrare prezentată la Sesiunea internaţională de comunicări ştiinţifice a I.S.A.R. “Paul Negulescu”, Sibiu,
20-22 mai 2005 şi publicată în Caietul ştiinţific « Reformele administrative şi judiciare în perspectiva integrării
europene – Secţiunea pentru ştiinţe juridice şi administrative », ISSN 1582-943X, p. 430-438.
11.Eugen Chelaru, La publicité immobilière dans le système de nouveaux livres fonciers, lucrare susţinută la
Conferinţa internaţională „L’aquis communautaire – besoin pour l’integration européenne », organizată de
Facultatea de Ştiinţe economice, juridice şi administrative a Universităţii din Piteşti, 7-8 aprilie 2006 şi publicată în
volumul sesiunii, ISBN (10) 973-690-538-1; ISBN (13) 978-973-690-538-4, p. 41-52.
12.Eugen Chelaru, „Sur la circulation juridique des constructions propriété privée », lucrare prezentată la
Conferinţa internaţională „Statul şi dreptul – mutaţii instituţionale contemporane”, organizată de Facultatea de
Drept „Simion Bărnuţiu” – Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu, 2-3 iunie 2006. Lucrarea conţine 9 pagini.
13.Eugen Chelaru, Les droits des étrangers sur les terrains en Roumanie, lucrare susţinută la sesiunea de
internaţională de comunicări ştiinţifice « Europaische Integration, Europaische Union und Mitgliedstaaten »,
Klingenthal, Franţa, organizată de Universitatea Johannes Kepler din Linz, Austria 19-23 noiembrie 2006.
Lucrarea conţine 14 pagini.
14.Eugen Chelaru, Aspects juridiques concernant le prélèvement d’organes, des tissus et des cellules humaines
pour le transplant, lucrare prezentată la Conferinţa Internaţională cu tema „Conséquences politico-juridiques de
l’intégration des Etats dans l’Union Européenne”, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Facultatea de Drept
„Simion Bărnuţiu”, Sibiu, 1-2 iunie 2007. Lucrarea conţine 10 pagini.
15.Eugen Chelaru, Etude sur le groupement européen de coopération territoriale, lucrare prezentată la
Conferinţa internaţională cu tema „Europäische Integration, Europäische Union und Mitgliedsstaaten”, organizată
de Facultatea de Drept a Universităţii Johannes Kepler din Linz, Austria, sub patronajul Fundaţiei Goethe – Basel,
la Klinghenthal – Franţa, 2007. Lucrarea conţine 12 pagini.
16.Eugen Chelaru, La protection juridique du corps humain, lucrare susţinută la conferinţa internaţională cu tema
„Istorie, cultură, cetăţenie în Uniunea Europeană ”, organizată de Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative a
Universităţii din Piteşti, organizată sub patronajul Comisiei Europene – Agenţia Executivă pentru Educaţie,
Audiovizual şi Cultură, Modulul European Jean Monnet 07/0120, 19-20 aprilie 2008, ISBN 978-973-690-764-7.
Lucrarea conţine 17 pagini
17.Eugen Chelaru, Le developpement urbain et le systeme des droits réels principaux, lucrare susţinută la
Conferinţa internaţională „ICELM - 3”, organizată de Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative a
Universităţii „Petru Maior” – Târgu Mureş, ISSN 1843-2964, 4-7 iunie 2008. Lucrarea conţine 10 pagini.
18.Eugen Chelaru, Sur la restitution des biens des cultes religieux de Roumanie, lucrare prezentată la Conferinţa
internaţională cu tema „EU law and memberstatelaw”, organizată de Facultatea de Drept a Universităţii Johannes
Kepler din Linz, Austria, sub patronajul Fundaţiei Goethe – Basel, la Klinghenthal – Franţa, 2008. Lucrarea
conţine 12 pagini.
19.Eugen Chelaru, La concession des biens des unites administratives territoriales, lucrare prezentată la
Conferinţa „Politici sociale şi administraţie publică în context european”, publicată în Analele Universităţii „Eftimie
Murgu”, studii economice, fascicola II, 2009, ISSN 1584-0972, pag. 137-144
20.Eugen Chelaru, „The conflict of jurisdiction and the enforcement of foreign decision RCE 44/2001” lucrare
prezentată la Conferinţa internaţională cu tema „EU law and memberstatelaw”, organizată de Facultatea de Drept
a Universităţii Johannes Kepler din Linz, Austria, sub patronajul Fundaţiei Goethe – Basel, la Klinghenthal –
Franţa, 2009
21.Eugen Chelaru, L’effet intégrateur du règlement. Le cas particulier du règlement concernant le groupement
européen de coopération territoriale, lucrare susţinută la conferinţa internaţională cu tema „Istorie, cultură,
cetăţenie în Uniunea Europeană ”, organizată de Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative a Universităţii din
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Piteşti, organizată sub patronajul Comisiei Europene – Agenţia Executivă pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură,
Modulul European Jean Monnet 07/0120, 18-19 aprilie 2009, ISBN 978-973-690-884-2. Lucrarea conţine 17
pagini
22.Eugen Chelaru, Probleme actuale privind circulaţia juridică a terenurilor, lucrare prezentată la Conferinţa
internaţionala cu tema Dreptul şi provocările milenului III, organizată de Universitatea 1 Decembrie Alba Iulia,
publicată în Annales Universitatis Apulensis, Series Jurisprudentia, nr. 12/2009, ISSN 1454-4075
23.Eugen Chelaru, Regimul juridic al exercitării coproprietăţii temporare reglementat de noul Cod Civil, lucrare
prezentată la Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice „Dinamica dreptului romanesc dupa aderarea la Uniunea
Europeana", organizată de Institutul de Cercetări Juridice Acad. Andrei Rădulescu, Bucuresti, 26 aprilie 2010
24.Eugen Chelaru, La protection des droits de la personalité dans l’Union Européenne, , lucrare susţinută la
conferinţa internaţională cu tema „Istorie, cultură, cetăţenie în Uniunea Europeană ”, organizată de Facultatea de
Ştiinţe Juridice şi Administrative a Universităţii din Piteşti, organizată sub patronajul Comisiei Europene – Agenţia
Executivă pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură, Modulul European Jean Monnet 07/0120, 15-16 mai 2010,
ISBN 978-606-560-110-9. Lucrarea conţine 9 pagini
25.Eugen Chelaru, Andreea Tabacu, Undertakings – subjects of the competition legal regulations, lucrare
susţinută la conferinta internaţională „European Union competition law and its Enforcements: issues, practices
and compliance, problematic aspects” Vilnius, Lituania, 27-28 mai 2010, Lucrarea conţine 10 pagini
26.Andreea Tabacu, Eugen Chelaru, White paper on damages actions for breach of the EC antitrust rules –
articles 81, 82 from the Treaty Establishing the European Community (TEC) (art. 101-102) and domestic
regulations, lucrare susţinută la conferinta internaţională „European Union competition law and its Enforcements:
issues, practices and compliance, problematic aspects” Vilnius, Lituania, 27-28 mai 2010, Lucrarea conţine 10
pagini
27.Eugen Chelaru, Ramona Duminică, A few reflections regarding the medically-aided reproductions with
reference to the provosions of the new civil code, prezentată la Conferinţa internaţionala cu tema Dreptul şi
provocările milenului III, organizată de Universitatea 1 Decembrie Alba Iulia, 19-20 noiembrie 2010
28.Eugen Chelaru, Andreea Tabacu, Short considerations regarding the Romanian regulations on the subjects of
the damages action for the breach of antitrust provisions – articles 101 and 102 from the Treaty of Lisbon, lucrare
prezentată la Conferinţa internaţională cu tema „EU law and memberstatelaw”, organizată de Facultatea de Drept
a Universităţii Johannes Kepler din Linz, Austria, sub patronajul Fundaţiei Goethe – Basel, la Klinghenthal –
Franţa, 2010
29.Eugen Chelaru, Human right regulation in the New Romanian Civil Code, lucrare prezentată la Conferinţa
internaţională cu tema „Is there a universal standard of human rights? Cultural and civilizational status of the
individual situation” organizată de Luxembourg Foundation of Human Rights (Katowice) & Institute of
Constitutional Law at the University of Wroclaw
30.Eugen Chelaru, Sur la mise en accord du droit prive avec les exigences de l’integration europeenne, lucrare
susţinută la conferinţa internaţională cu tema „Istorie, cultură, cetăţenie în Uniunea Europeană ”, organizată de
Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative a Universităţii din Piteşti, organizată sub patronajul Comisiei
Europene – Agenţia Executivă pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură, Modulul European Jean Monnet 07/0120,
13-14 mai 2011
31.Eugen Chelaru, Limitele juridice ale dreptului de proprietate în lumina Noului Cod Civil, lucrare susţinută la
Conferinţa naţională a noilor coduri ale României, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, Universitatea de
Vest, Timişoara, 27-28 mai 2011
32.Eugen Chelaru, La reforme de la justice en Roumanie – des répères, Conferinţa internaţională cu tema Das
recht auf gutte verfassung, Universitatea Johannes Kepler, Linz, Austria, 4-8 septembrie 2011
33.Eugen Chelaru, Începutul şi încetarea capacităţii de folosinţă a persoanei fizice în reglementarea Noului Cod
Civil, lucrare prezentată la Simpozionul internaţional „Sistemul juridic între stabilitate şi reformă”, organizat de
Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, Universitatea din Craiova, 18-19.11.2011. Lucrarea conţine 8 pagini.
34.Eugen Chelaru, The limits of the usage capacity regulated bz the New Civil Code, Conferinţa internaţionala
cu tema Dreptul şi provocările milenului III, organizată de Universitatea 1 Decembrie Alba Iulia, 17-20 noiembrie
2011
35.Eugen Chelaru, Limitele juridice ale dreptului de proprietate reglementate de Noul Cod civil, Conferinţa
naţională cu tema Noile Coduri ale României, Timişoara, 27-28 mai 2011, publicată în volumul conferinţei Noile
Coduri ale României: culegere de studii, ISBN 978-973-127-653-3, pag. 115-127
36.Eugen Chelaru, About goods and their produces, Supplement of Valahia University, Law Study, ISSN 2247-
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9937, ISSN-L 2247-9937, 2013, pag. 39-45
37.Eugen Chelaru, The restrictions on the right to private life. The Romanian and the European Regulation,
Conferinţa internaţională Istorie, Cultură, Cetăţenie în Uniunea Europeană, conferinţă organizată de Facultatea
de Drept şi tiinţe Administrative, Universitatea din Piteşti, 17-18 mai 2013.
38.Eugen Chelaru, Noua configuraţie a dreptului de superficie, lucrarea conţine 10 pagini şi a fost prezentată la
Conferinţa bienală Sistemul juridic între stabilitate şi reformă, Universitatea din Craiova – Facultatea de Drept şi
Ştiinţe Administrative, 26-27 aprilie 2013.
39.Eugen Chelaru, About the right to life and the induced abortion, lucrarea conţine 10 pagini şi a fost prezentată
la Conferinţa internaţională The principe of non discrimination and the new Rights, organizată de Universitatea
„Rey Juan Carlos” Madrid, 18-19 octombrie 2013.
40.Eugen Chelaru, Adriana Pârvu, Determinarea momentului dobândirii dreptului de proprietate prin accesiune
imobiliară artificială, lucrarea conţine 10 pagini şi a fost prezentată la Conferinţa internaţională Dreptul şi
provocările mileniului III, organizată de Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba-Iulia, Facultatea de Drept şi tiinţe
Sociale, octombrie 2013.
41.Eugen Chelaru, The right to a fair trial and the bringing of legal actions by the joint owners, lucrare prezentată
prezentată la Conferinţa internaţională Istorie, Cultură, Cetăţenie în Uniunea Europeană, ediţia a VII-a, organizată
de Facultatea de Drept şi tiinţe Administrative, Universitatea din Piteşti, 23-24 mai 2014 şi publicată în volum
(ISSN 2360-1841; ISSN-L 2360-1841) p. 159-172.
42.Eugen Chelaru, Hardship in the Romanian law, Conferinţa internaţională Society based on knowledge.
Norms, values and contemporary landmarks, organizată de Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative,
Universitatea „Valahia” din Târgovişte, publicat în suplimentul revistei Valahia University, Law Study, 2014, ISSN
2247-9937, ISSN-L 2247-9937, pag. 39-47.
43.Eugen Chelaru, Personal data protection – an illusory right?, lucrarea conţine 10 pagini şi a fost prezentată la
conferinţa internaţională Unionsrecht und mitgliedstaatliches Recht, organizată la Kligenthal – Franţa, în perioada
15-19 septembrie 2014, de Universitatea Johannes Kepler, Linz, Austria, în colaborare cu Fundaţia „Johann
Wolfgang von Goethe” din Basel.
44.Eugen Chelaru, The impact of the Constitution of Romania on the Regulation of the Right to Property, lucrarea
conţine 10 pagini, a fost susţinută la Conferinţa internaţională Civil Law and Constitution – XVIth International
Congres on European and Comparative Constitutional Law, organizată de Universitatea din Regensburg,
Facultatea de Drept (Germania), 17-18 octombrie 2014 (volum în curs de publicare).
D. Intervenţii la diferite conferinţe sau sesiuni
Eugen Chelaru, Statutul juridic al societăţilor mixte în România-lucrare de diplomă susţinută la absolvirea
Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti în anul 1979.Conţine 52 de pagini.
Eugen Chelaru, Modificări privind regimul juridic al circulaţiei unor terenuri agricole-lucrare de absovire a
cursurilor a cursurilor postuniversitare organizate de Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti.Mai
1988.Conţine 10 pagini.
Eugen Chelaru, Respectarea dreptului la apărare în cadrul extinderii procesului penal-intervenţie prezentată la
sesiunea de comunicări ştiinţifice consacrată perfecţionării dreptului la apărare, organizată în februarie 1988 de
Institutul de cercetări juridice al Academiei Române.Conţine 2 pagini.
Eugen Chelaru, Carenţe educaţionale şi delincvenţa juvenilă - intervenţie prezentată la simpozionul cu tema O zi
pentru drepturile copilului organizată la Piteşti, in luna mai 1992, de Comitetul român pentru U.N.I.C.E.F.Conţine 2
pagini.
Eugen Chelaru, Probleme ridicate de procedura contenciosului administrativ reflectate în practica Tribunalului
Argeş,intervenţie susţinută la Zilele juridice Româno-Franceze,organizate Eugen Chelaru, Evoluţia
reglementărilor în materia dobândirii prin acte juridice a dreptului de proprietate asupra terenurilor ,referat susţinut
la Facultatea de Drept din Bucureşti în luna februarie 1996, în cadrul activităţilor de pregătire a
doctoratului.Conţine 56 pagini.
Eugen Chelaru, Regimul juridic al antecontractului de vânzare-cumpărare a terenurilor, referat susţinut la
Facultatea de Drept din Bucureşti în luna februarie 1996, în cadrul activităţilor de pregătire a doctoratului.Conţine
63 pagini.
Eugen Chelaru, Obiectul de reglementare şi beneficiarii Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile
preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, lucrare prezentată la sesiunea de
comunicări ştiinţifice organizată de Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Drept “Simion Bărnuţiu”
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în luna aprilie 2002. Lucrarea conţine 15 pagini.
Eugen Chelaru, Ramona Duminică, Dreptul la un mediu sănătos şi consumul de tutun în legislaţia naţională şi
europeană, lucrarea conţine 9 pagini şi a fost prezentată la Conferinţa naţională de tabacolgie cu tema
Parteneriatul medical-o soluţie spre o lume fără fumat, Piteşti, 21-23 noiembrie 2013.
E. Contracte de cercetare şi granturi
Membru al echipei de cercetare a grantului international Proiect modul European Jean Monnet, nr. Ref.07/0120,
contract nr. 2007-1400/001-001 J.E.A. J.E.C.H.A. – Comisia Europeană – Agenţia Executivă pentru Educaţie,
Audiovizual şi Cultură – derulat în prezent prin Departamentul de Integrare Europeană.
Membru al echipei de implementare a modulului Jean Monnet al Universităţii din Piteşti cu numărul de referinţă C
04/0010, modul derulat prin Departamentul de Relaţii Internaţionale în perioada 2004-2008.
Aplicaţie pentru grant – director de proiect - REEVALUAREA LEGISLATIEI CONSACRATE RECONSTITUIRII
DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA BUNURILOR IMOBILE
Aplicaţie pentru grant – membru echipă - ARMONIZAREA ASPECTELOR RELATIVE LA ACCESUL LIBER LA
JUSTITIE SI LA DEGREVAREA ROLULUI INSTANTELOR JUDECATORESTI, PENTRU O JUSTITIE
EUROPEANA
Cercetare aplicativă şi activitate de implementarea rezultatelor proiectului din cadrul Programului european
Training of national judges in E.C. competition law and judicial cooperation between national judges cu titlul E.C.
Competition Law and its Enforcement in the National Jurisdictions: Policy Issues, Case Law and Compliance
(COMPETA), contract S12.540074-HT1460 Training for judges
Membru al echipei de cercetare (expert cheie) in Contractul Nr. 7352/23.08.2010 (nr. Universitatea din Piteşti)
„Consultanţă pentru îmbunătăţirea managementului instituţional” încheiat intre Universitatea din Pitesti în calitate
de prestator şi Institutului Naţional de Cercetare Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti, în calitate de beneficiar
Contractul a fost derulat in cadrul proiectului cu titlul „Intarirea Capacitatii Administrative a Institutului National de
Cercetare-Dezvoltare in Informatica - ICI Bucuresti”, cofinantat prin Fondul European de Dezvoltare Regional, in
baza contractului de finantare nr. 165 din 16.06.2010 (incheiat cu ANCS).
Membru în echipa de implementare al modulului Jean Monnet al Universităţii „Rey Juan Carlos” Madrid, cu tema
„Fundamental Rights in the European Union”.
F. Membru în comitete la conferinţe internaţionale şi în comisii de doctorat
Membru în Consiliul ştiinţific al Conferinţei internaţionale Dreptul şi provocările mileniului III, Universitatea 1
Decembrie Alba-Iulia – Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, 17-20 noiembrie 2011
Membru în Consiliul ştiinţific al Conferinţei internaţionale Necesitatea reformei în drept şi administraţie publică,
Universitatea Petru Maior, Targu Mureş, Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice, 16-19.XI.2011
Participare în comisia de examen pentru acordarea titlului de doctor în drept – tema Împrumutul de bani în
legislaţia naţională şi internaţională, Valentina Gheorghe, Universitatea „Nicolae Titulescu”, Bucureşti, Facultatea
de Drept – 1.XI.2011
Participare în comisia de examen pentru acordarea titlului de doctor în drept – tema Sancţiunile fundamentate pe
neexecutarea culpabilă a contractelor sinalagmatice, Universitatea „Nicolae Titulescu”, Bucureşti, Facultatea de
Drept – 1.XI.2011
Participare în comisia de examen pentru acordarea titlului de doctor în drept – tema Proprietatea pe cote-părţi în
doctrină şi jurisprudenţă, Cojan Mihaela (Opriş), Universitatea „Lucian Blaga”, Facultatea de Drept „Simion
Bărnuţiu”, 24.11.2011
Participare în comisia de redactare a „Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor academice
pentru mandatul 2012-2016”, noiembrie 2011
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