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LISTA DE LUCRĂRI  
  realizată de Prof.univ.dr. Viorel Daghie



I.	COMUNICĂRI, ARTICOLE ŞI STUDII SUSŢINUTE LA SIMPOZIOANELE LOCALE ŞI NAŢIONALE

1. Aspecte teoretice şi practice ale problemelor locative în caz de divorţ- Ministerul Justiţiei 1979.        
                          
2. Unele aspecte teoretice şi practice cu privire la acţiunea în constatare – Ministerul Justiţiei 1980.                          

3. Acţiunea în revendicare, mijloc de apărare a dreptului de proprietate – Ministerul Justiţiei 1981.

4. Aplicarea instituţiei concursului de infracţiuni în cauzele cu infractori minori- Ministerul Justiţiei 1982.

5. Elemente de identificare a persoanei fizice. Nume, domiciliu şi stare civilă- Ministerul Justiţiei 1983.

6. Răspunderea civilă  delictuală- competenţa teritorială a secţiilor maritime şi fluviale – Galaţi 1983.

7. Principiile constituţionale ale procesului civil – Ministerul Justiţiei 1984.

8. Unele consideraţii generale privind transportul maritim- Constanţa 1984.

9. Atribuţiile organelor de poliţie în materie contravenţională, a rectificărilor menţiunilor din cazierul judiciar şi a paşapoartelor – Ministerul Justiţiei 1985.

10. Sechestrul judiciar al navei – Regimul juridic aplicabil navelor aflate sub pavilion românesc – Turnu Severin 1985.

11. Comparaţii între controlul judiciar şi controlul judecătoresc în procesul civil – Ministerul Justiţiei 1986.

12. Consideraţii generale asupra unor categorii de infracţiuni privind circulaţia navelor pe Dunăre – Tulcea 1986.

13. Libertate, responsabilitate, răspundere, factori de conştientizare a participanţilor la viaţa socială – Ministerul Justiţiei 1990.

14. Pilotajul pe Dunăre pe sectorul românesc – Galaţi 1990.

15. Judecarea de către Colegiile jurisdicţionale a abaterilor financiare constând în neîndeplinirea de către agenţii economici cu capital privat a obligaţiilor financiare către bugetul de stat – Simpozionul Curţii de Conturi a României, Predeal, 1994.          
                          
16. Soluţiile pe care le pot pronunţa instanţele Curţii de Conturi în legătură cu procedura de descărcare de gestiune, Simpozionul Curţii de Conturi a României, Predeal, 1994.

17. Soluţiile pe care le pot pronunţa instanţele Curţii de Conturi cu privire la întâmpinările prevăzute de art. 94 din Legea nr. 94/1992 – Simpozionul Curţii de Conturi, Ploieşti, 1995. 
                        
18. Sesizarea de către organele de control ale Curţii de Conturi a Colegiului jurisdicţional în vederea aplicării amenzii civile, pentru abaterile financiare prevăzute de art.126 din Legea nr.94/1992 – Simpozionul Curţii de Conturi, Ploieşti, 1995.

19.Unele consideraţii teoretice şi practice privind exercitarea apelului, ca urmare a modificărilor aduse Codului de procedură civilă în materia căilor de atac. Comunicare ştiinţifică în cadrul Simpozionului internaţional, 10 – 11 noiembrie 1995, Universitatea “ Dunărea de Jos” Galaţi, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrative.

20.Consideraţii teoretice şi practice privind dispoziţiile art. 243 pct.1 şi 5 din Codul de procedură civilă în aplicarea Legii nr.94/1992. Comunicare în cadrul Simpozionului internaţional – 1996, Universitatea “Dunărea de Jos” Galaţi.
                   21. Statul de drept, garanţie a respectării drepturilor fundamentale ale omului. Comunicare în cadrul Simpozionului internaţional – 1996, Universitatea “Dunărea de Jos” Galaţi.

22.	 Specificitatea soluţionării contestaţiei la executare de către instanţele Curţii de Conturi a României – Simpozionul Curţii de Conturi, Galaţi, 1996.

23.	Extinderea obiectului judecăţii de către Colegiul jurisdicţional – Simpozionul Curţii de Conturi, Galaţi, 1996.

24.	Exercitarea căilor de atac împotriva hotărârilor instanţelor financiare – Simpozionul Curţii de Conturi a României, Bucureşti, 1997.

25. Natura juridică a formelor de răspundere juridică prevăzute de Legea nr.94/1992 – Simpozionul Curţii de Conturi a României, Bucureşti, 1997.
                 26.Adaptarea legislaţiei României privind drepturile fundamentale ale omului, la valorile democratice europene. Comunicare în cadrul Sesiunii de comunicări ştiinţifice – 15-16 mai 1998, Universitatea “Anghel Rugină” Galaţi.

                 27.Controlul constituţionalităţii şi relaţiile din Curtea Constituţională, autorităţile publice şi instanţele judecătoreşti. Comunicare în cadrul Sesiunii de comunicări ştiinţifice 15-16 mai 1998 Universitatea “Anghel Rugină” Galaţi.

28. Abaterile financiare săvârşite cu ocazia privatizării societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat care intră în competenţa de soluţionare a Colegiilor jurisdicţionale – Simpozionul Curţii de Conturi a României , Buzău, 1998.

29. Stabilirea răspunderii civile delictuale pentru abateri cu caracter financiar de către instanţele financiare ale Curţii de Conturi – Simpozionul Curţii de Conturi a României, Buzău, 1998.

30. Aplicarea dispoziţiilor art. 130 din Legea nr. 94/1992 republicată, coroborate cu prevederile Codului de procedură civilă – Simpozionul Curţii de Conturi a României – noiembrie 2000.

                31.Convenţia europeană pentru drepturile omului. Actualităţi şi perspective. Comunicare ştiinţifică în cadrul Sesiunii de comunicări ştiinţifice, Universitatea “Danubius” Galaţi, 12-13 mai 2000.

32. Dezvoltarea învăţământului universitar de administraţie publică – Conferinţa internaţională de administraţie publică, Ediţia a III-a Universitatea Babeş Bolyai, Cluj Napoca, 3-6 mai 2001.


II. LUCRĂRI ŞI STUDII SUSŢINUTE LA SESIUNI ŞTIINŢIFICE UNIVERSITARE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE ŞI PUBLICATE ÎN BULETINE ALE SIMPOZIOANELOR ŞI ANALE                     

1.	Unele excepţii procesuale şi rezolvarea lor, în lumina practicii instanţei supreme, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept, 1985.

2.	Căile de atac prin care se realizează controlul judiciar în reglementarea actuală. Clasificarea căilor de atac în procesul civil. Analele Universităţii “ Anghel Rugină” Galaţi, 1994 – 1995, pag.101.

3.	Importanţa căilor de atac, pentru participanţii la procesul civil – Analele Universităţii “ Anghel Rugină” Galaţi, 1994 – 1995, pag.112.

4.	Apelul, cale de atac, de reformare în procesul civil. Analele Universităţii “Anghel Rugină” Galaţi, 1995- 1996, pag.69.

5.	Măsurile asigurătorii ce se pot lua de către instanţele Curţii de Conturi. Comunicare ştiinţifică în cadrul Simpozionului internaţional – mai 1997, Analele Universităţii “Dunărea de Jos” Galaţi, pag.211.

6.	Consideraţii teoretice şi practice în legătură cu modul de exercitare a unor căi de atac împotriva soluţiilor pronunţate de organele de control financiar în temeiul Legii nr.94/1992. Comunicare ştiinţifică în cadrul Simpozionului internaţional – mai 1997, Analele Universităţii “Dunărea de Jos” Galaţi, pag.214.

7.	 Unele consideraţii teoretice şi practice privind obiectul recursului civil. Comunicare în cadrul Sesiunii de comunicări ştiinţifice – mai 1997, Analele Universităţii “Anghel Rugină” Galaţi, pag.87.

8.	 Dreptul şi importanţa lui în viaţa economico-socială. Comunicare în cadrul Sesiunii de comunicări ştiinţifice - mai 1997, Analele Universităţii “Anghel Rugină” Galaţi, pag.145.

9.	Ştiinţa dreptului în sistemul ştiinţelor sociale. Lucrare prezentată la Colocviul internaţional “Riscuri în economia de piaţă” a 5-a ediţie, Universitatea “Dunărea de Jos” Galaţi, 30-31 octombrie 1998, publicată în Revista Simpozionului Internaţional -  secţiunea Drept-Sociologie, pag.91.

10.	Noţiunea şi simbolul justiţiei. Lucrare prezentată la Colocviul internaţional “Riscuri în economia de piaţă” a 5-a ediţie, Universitatea “Dunărea de Jos” Galaţi, 30-31 octombrie 1998, publicată în Revista Simpozionului Internaţional- secţiunea Drept-Sociologie, pag.93.

11.	Justiţia şi echitatea în istoria gândirii filosofice şi juridice. Lucrare prezentată la Colocviul internaţional “Riscuri în economia de piaţă” a 5-a ediţie, Universitatea “Dunărea de Jos” Galaţi, 30-31 octombrie 1998, publicată în Revista Simpozionului Internaţional, secţiunea Drept-Sociologie, pag.89.

12.	Consideraţii teoretice şi practice în legătură cu modul de exercitare a unor căi de atac împotriva soluţiilor pronunţate de organele de control financiar, în temeiul Legii nr. 94/1992, Comunicare ştiinţifică în cadrul Simpozionului internaţional – “Riscul în economia contemporană”, în Buletinul Simpozionului, 9-10 mai, Galaţi, 1997, pag. 211.

13.	Drepturi, libertate, echitate şi responsabilitate. Comunicare ştiinţifică în cadrul celei de a 6-a Conferinţe internaţională “Riscuri în economia contemporană”, în Buletinul R.E.C., Galaţi, 10-11 noiembrie 2000, pag.142.

14.	Cinste şi respect faţă de adevăr. Comunicare ştiinţifică în cadrul celei de a VI-a Conferinţe internaţională “Riscul în economia contemporană”, în Buletinul R.E.C., Galaţi, 10-11 noiembrie 2000, pag.144.

15.	The concept and the symbol of justice, in The Annals of “Dunărea de Jos” University, Galaţi, Fascicle I, ISSN 1221-9351, 2000, Economics-Jubilee Edition, pag. 14.

16.	 Statutul funcţionarilor publici şi calitatea serviciilor publice, Conferinţa ştiinţifică internaţională în Administraţie Publică, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, în “Formarea de specialişti şi calitatea serviciilor în administraţia publică”, vol.II, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2001, pag. 58.

17.	The Law System Within The Social System, in The Annals of “Dunărea de Jos” University Of Galaţi, Fascicle I, 2001, ISSN 1221-9351,Economics, pag.9.

 18.Curtea de Conturi a României – instituţie fundamentală a statului de drept.  Actualităţi şi perspective, comunicare ştiinţifică, Universitatea Spiru Haret – Facultatea de Drept Constanţa, a VIII-a Sesiune de comunicări ştiinţifice a cadrelor didactice “Aspecte juridice ale preaderării României la Uniunea Europeană”, mai 2001, Ed. Europolis, Constanţa, pag. 121.

19. Tendinţe actuale ale pieţei de capital, Comunicare ştiinţifică în cadrul celei de a VIII-a Conferinţe internaţionale „Riscul în economia contemporană” în Buletinul R.E.C Galaţi, 8-9 noiembrie 2002, pag. 511.

20. Colegiul jurisdicţional al Camerei de Conturi, verigă de bază în realizarea controlului financiar de legalitate asupra banului public, Comunicare ştiinţifică în cadrul celei de a VIII-a Conferinţe internaţionale „Riscul în economia contemporană”, în Buletinul R.E.C., Galaţi, 8-9 noiembrie 2002, pag. 505.

21. 29-30.08.2008 - Participare la Conferinţa internaţională „Politici şi strategii de dezvoltare locală şi regională - implicaţii socio-economice şi educaţionale” organizată de către Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi cu articolul „Cinste şi respect faţă de adevăr”- Viorel Daghie.

22. 29-30.08.2008 - Participare la Conferinţa internaţională „Politici şi strategii de dezvoltare locală şi regională - implicaţii socio-economice şi educaţionale” organizată de către Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi cu articolul „Corectitudine şi principialitate”- Viorel Daghie.

23. 29-30.08.2008 - Participare la Conferinţa internaţională „Politici şi strategii de dezvoltare locală şi regională - implicaţii socio-economice şi educaţionale” organizată de către Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi cu articolul „Concepţia actuală cu privire la deontologie”- Viorel Daghie, Liviu Coman-Kund.

24. 24.04.2009-25.04-2009 - Participare la Conferinţa internaţională „Exploration, education and progres in the third millenium” organizată de către Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi cu articolul „Originea şi apariţia dreptului. Sisteme de drept în orientul antic”.


III. ARTICOLE PUBLICATE ÎN REVISTE DE SPECIALITATE

1.Nulitatea actului de sesizare a instanţei de judecată în cazul omisiunii punerii în mişcare a acţiunii penale împotriva inculpatului şi a nerespectării dispoziţiilor art.250 din Codul de procedură penală, Revista Dreptul nr.10/1999, pag.94.

2.Măsurile asigurătorii ce se pot dispune sau încuviinţa de către instanţele Curţii de Conturi, Revista de Drept Comercial nr.6/1999, pag.71.

3.Conceptul de  “Consecinţe deosebit de grave”, Revista de Drept Penal nr.3/1999, pag.68.

4.Plata cheltuielilor judiciare avansate de stat, Revista de Drept Penal nr.3/1999, pag.96.

5.Nulităţi procesuale. Aspecte din practica judiciară, Revista de Drept Penal nr.4/1999, pag.120.

6. Soluţii ce se pot pronunţa de instanţele Curţii de Conturi cu privire la întâmpinările prevăzute de art.95 din Legea nr. 94/1992, Revista Legislaţie şi Economie nr.1/2000, pag.18.

7. Ordinary and extraordinary ways of attack stated by the Law no. 94/1992, amended ad completed by the Law, no.99/1999 and the Law no. 204/1999 in The Financial Audit-Review, no.1/2000 – The Romanian Court of Audit, pag. 99.

8. Unele aspecte referitoare la adaptarea legislaţiei României privind drepturile fundamentale ale omului la valorile democratice europene, în Revista “Drept, Economie şi Informatică”, nr.1/2000, Chişinău, Republica Moldova, pag. 7.

9. Statul de drept, garanţie a respectării drepturilor fundamentale ale omului, în Revista “Drept, Economie şi Informatică”, nr.1/2000, Chişinău, Republica Moldova, pag. 12.

10. Concepţia actuală cu privire la deontologie, potrivit doctrinei franceze, în Revista “Drept, Economie şi Informatică” nr. 2/2000, Chişinău, Republica Moldova, pag. 1.

11.Unele consideraţii privind cariera funcţionarului public, în Revista “Drept, Economie şi Informatică”, nr.2/2000, Chişinău, Republica Moldova, pag. 13.

12. Corectitudine şi principialitate, în Revista “Legislaţie şi Economie”, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrative din Universitatea “Dunărea de Jos” Galaţi, nr.2/2000, pag. 15.

13. Necesitatea organizării căilor de atac în procesul civil. Evoluţia istorică, în Revista “Drept, Economie şi Informatică”, nr.3/2000, Chişinău, Republica Moldova, pag. 113.

14. Unele consideraţii privind impozitele directe şi indirecte, în Revista “Drept, Economie şi Informatică” nr. 3/2000, Chişinău, Republica Moldova, pag. 119.

15. Originea şi evoluţia statului şi dreptului, în Revista “Drept, Economie şi Informatică” nr. 4/2000, Chişinău, Republica Moldova, pag. 26.


16. Complexul cauzal – condiţie a răspunderii juridice civile în procesul penal, în Revista “Drept, Economie şi Informatică” nr. 5/2001, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrative Galaţi, pag. 127.

17 . Unele consideraţii privind daunele morale, în Revista “Drept, Economie şi Informatică” nr. 6/2001, Chişinău, Republica Moldova, pag. 127.
                
                  18. Soluţii ale instanţelor Curţii de Conturi în legătură cu procedura descărcării de gestiune, în Revista de Audit Financiar nr. 1/2001, Curtea de Conturi a României,pag.295.                
                        
                  19. Consideraţii teoretice şi practice în legătură cu aplicarea dispoziţiilor art. 130 din Legea nr. 94/1992, republicată, în Revista de Audit Financiar nr. 1/2001, Curtea de Conturi a României, pag. 305.

20. Unele consideraţii în legătură cu incidenţa dispoziţiilor Legii nr. 161/2003, asupra incompatibilităţilor judecătorilor financiari din cadrul Curţii de Conturi a României,  Revista de Drept Comercial nr. 11/2003, pag. 124.

21. 139 ani de la înfiinţarea Înaltei Curţi de Conturi şi 10 ani de la reînfiinţarea Curţii de Conturi a României, Revista de Audit Financiar nr. 2/2003, Curtea de Conturi a României, pag. 68.

22. L’armonisation de la legislation de la Court de Comptes, în L’elargissement de l’union européenne et la Roumanie, Universités du Havre et de Rouen, pag 243.

23. Considerations generales sur la justice - articol publicat în Analele Facultăţii de Drept, Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi, nr. 2/2008, Fascicula XXII, ISBN1843-8334

25. „Ştiinţa dreptului în sistemul ştiinţelor sociale” articol publicat în Analele Facultăţii de Drept, Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi, nr. 3/2009, Fascicula XXII, ISBN1843-8334

26. „Libertate şi autoritate supranaturală. Libertatea şi constrângerile cauzale”, articol publicat în Analele Facultăţii de Drept, Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi, nr. 3/2009, Fascicula XXII, ISBN1843-8334

IV. ALTE LUCRĂRI PUBLICATE

1.	Îndrumar metodologic în sprijinul activităţilor comisiilor de judecată, Asociaţia Juriştilor, Organizaţia Judeţeană Galaţi, decembrie 1988.

2.	“Ghidul practic de aplicare a dispoziţiilor Legii fondului funciar”, în colaborare cu dr. Ioan Apostu, Editura “Porto-Franco” Galaţi, 1991.
3.	 “Codul de procedură civilă” sistematizat cu încorporările privind modificările aduse prin Legea nr.59/1993, în colaborare cu dr. Ioan Apostu, Editura “Alma”, Galaţi, 1993.

4.	“Ghidul practic pentru activitatea grefierului”, Buletinul Curţii de Conturi a României, 1994.

5.	“Legislaţie economică” în colaborare cu Prof. dr. Gheorghe Negoescu, Editura Algorithm +, Galaţi, 1998.

6.	“Căile de atac de reformare în procesul civil”, Editura “Naţional”, Bucureşti, 1997.

7.	Ghidul aspirantului la profesia de economist şi/sau funcţionar public, Editura “Fundaţia Academică” Galaţi, 2000.

8.	Ghid “Licenţă 2000”, Universitatea “Dunărea de Jos” Galaţi- Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrative, Specializarea Administraţie Publică.

9. Lexicon juridic latin, Editura pentru Ştiinţe Naţionale, Bucureşti, 2003.

V. CURSURI UNIVERSITARE

1.	“Elemente de drept public şi privat”, Editura “Naţional”, Bucureşti, 1998.

2.	“Elemente de procedură civilă şi administrativă”, Editura “Naţional”, Bucureşti, 1999.

3.	“Etică şi deontologie medicală”, Editura “Naţional”, Bucureşti, 2000.

4.	“Drept comercial român”, vol. I şi II,  Editura “Naţional”, Bucureşti, 2001.

5.	“Elemente de teoria generală a statului şi dreptului”,  Editura pentru Ştiinţe Naţionale, Bucureşti, 2003.

 6. Elemente de contencios administrativ, Editura Sinteze, Galaţi, 2004.

	Etică şi deontologie, Editura Sinteze, Galaţi, 2004.


	Elemente de procedura civila si administrativa.Aspecte de practica judiciara pentru seminarii si examene,Editura Sinteze Galati 2004.
	Elemente de management public, Editura Sinteze, Galaţi, 2005.
	Dreptul familiei, Editura Sinteze, Galaţi, 2005.

	

