Tematica reuniunilor ASE
 Senatele europene - calea spre o legătură mai strânsă cu cetățenii UE și Camerele
Superioare în fața provocărilor timpului (2017);
 Combaterea terorismului în Europa şi Rolul Senatelor în procesul decizional
parlamentar (2016) ;
 Senatul în atenţie: concepte moderne în funcţionarea Senatelor în sistemele
parlamentare bicamerale, cu următoarele sub-teme: Hard power vs. Soft Power;
Componenţa Senatului; Importanţa opiniei publice (2015);
 Relaţiile dintre camerele superioare şi camerele inferioare şi Senatele şi utilizarea massmedia sociale (2013);
 Lupta împotriva crizei economice şi financiare internaţionale: care este rolul
Parlamentelor şi, în mod particular, al Camerelor superioare ale Parlamentelor din
Europa? (2012);
 Senatul şi mecanismele de colaborare cu regiunile/colectivităţile locale (2011);
 Perspective ale diplomaţiei parlamentare în secolul XXI. Rolul senatelor şi Rolul senatelor
ca interfaţă între autorităţile locale şi Uniunea Europeană (2010);
 Democraţia în Europa la douăzeci de ani după primele alegeri libere la est de Zidul
Berlinului - Europa în context global la douăzeci de ani de la sfârşitul războiului
rece” (2009);
 Rolul Senatelor pe continentul european (2009);
 Rolul Camerelor Superioare ale parlamentelor în dezvoltarea dialogului între culturi şi
civilizaţii şi Caracteristicile legislaţiei necesare pentru asigurarea unor standarde
europene comune în domeniile juridic şi umanitar (2008);
 Contribuţia tehnologiilor informaţiei şi comunicării la procesul legislativ (2008);
 Contribuţia Senatelor la asigurarea unei guvernări transparente şi
responsabile şi Consolidarea capacităţii administrative a Senatelor - exemple de bune
practici (2007);
 Camerele Superioare ale Parlamentelor şi atribuţiile lor în secolul 21 (2006);
 Contribuţia Senatelor la apropierea politicii de cetăţean (2006);
 Bicameralismul şi federalismul în schimbare - tendinţe şi proiecte de reformă (2005);
 Rolul Camerelor Superioare ale parlamentelor naţionale în Uniunea Europeană şi în
procesul de integrare europeană (2004);
 O alcătuire diferită a camerelor în parlamentele bicamerale: premisă a eficacităţii lor?
Moduri de constituire, condiţii de eligibilitate, durata mandatelor, dizolvarea (2003);
 Funcţia de control asupra Guvernului exercitată de Camerele superioare (2003);
 Bicameralism - democraţie şi rolul societăţii civile şi Afirmarea bicameralismului în ţările
în tranziţie (2002);
 Senatele şi calitatea legislaţiei (2001);
 Rolul Senatelor de reprezentare a colectivităţilor locale (2001).

