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2/2007, p. 198-222 (25 p.); 

19. Caracterul executoriu al cesiunii de creanță (I), publicat în „Revista de drept bancar și 
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consolidarea Uniunii Monetare Europene, publicat în „Analele Universității București. 
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bancar și financiar” nr. 4/2012, p. 38-46 (9 p.);  

36. Operațiunile asimilate ipotecii – unitate în diversitate, publicat în „Revista română de 
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caselaw, publicat în „Central Bank Journal of Law and Finance” nr. 1/2014, p. 115-135 
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58. Banca te creditează și când te garantează? Scrisoarea de garanție ca instrument de 

creditare, publicat în „Revista română de drept privat” nr. 2/2017, p. 127-143 (17 p.); 
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asupra drepturilor patrimoniale, publicat în „Revista română de drept privat” nr. 3/2017, 

p. 285-298 (14 p.); 

60. Computing sentiments: An empirical view on credit scoring, publicat în „Central Bank 

Journal of Law and Finance” nr. 2/2017, p. 51-76 (26 p.); 

61. La responsabilité du fait des mineurs et des interdits, în P. Jourdain, M. Bacache (eds.), 

Comparaison de la réforme du droit français de la responsabilité civile avec le nouveau 

Code civil roumain, vol. 1, IRJS Editions, Paris, 2018, p. 261-276 (16 p.); 

62. Dreptul comercial – un drept (exclusiv) obiectiv?, publicat în „Revista societăților și a  

dreptului comercial” nr. 1/2018, p. 108-116 (9 p.); 

63. Avem o clauză abuzivă: cum procedăm? (în colaborare cu Mihaela Gherghe), publicat 

în „Revista română de drept privat” nr. 1/2018, p. 242-272 (31 p.); 

64. Ce e prea mult strică: Despre eficiență în sistemele de publicitate (i)mobiliară, publicat 

în „Revista română de drept privat” nr. 2/2018, p. 106-122 (17 p.); 

65. Totul sau nimic: despre valoarea ipotecii, publicat în „In honorem Dan Chirică. Între 

dogmatica dreptului și rațiunea practică”, editura Hamangiu, București, 2018, p. 810-843 

(34 p.); 

66. Conflictele dintre proprietari și creditori: Despre proprietate și cvasi-proprietate în 

economia de consum, publicat în M. Nicolae, R. Rizoiu, L. Toma-Dăuceanu (eds.), „In 

honorem Valeriu Stoica. Drepturi, libertăți și puteri la începutul mileniului al III-lea”, 

editura Universul juridic, București, 2018, p. 448-497 (50 p.); 

67. O fantomă bântuie Noul Cod civil: Acțiunea ipotecară, publicat în „Revista română de 

drept privat” nr. 4/2018, p. 244-286 (43 p.); 

68. 20 ans après : L’unification du droit des sûretés réelles en Roumanie, în C.-L. Popescu 

(ed.) Colloque Franco-Roumain : «20 ans et le temps du droit». Actes du colloque, 

editura Hamangiu, București, 2019, p. 144-157 (14 p.); 

69. Câte nuanțe de gri are creditul? Despre tehnici de creditare la limita legii și dincolo de 

ea (în colaborare cu Mihaela Gherghe), publicat în „Revista română de drept privat” nr. 

1/2019, p. 288-323 (36 p.); 

70. Sailing in a Stormy Sea: Recent Romanian High Court Decisions Affecting Secured 

Transactions, publicat în „Zeitschrift für Europäisches Privatrecht” nr. 3/2019, p. 554-

570 (17 p.); 

71. Oglinzi paralele: Este puterea de reprezentare o veritabilă putere?, publicat în „Revista 

română de drept privat” nr. 2/2019, p. 69-134 (66 p.); 
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72. Les clauses aménageant la responsabilité (y compris la clause pénale). Rapport roumain 

(în colaborare cu Marian Nicolae), publicat în P. Jourdain, M. Bacache (eds.), 

Comparaison de la réforme du droit français de la responsabilité civile avec le nouveau 

Code civil roumain, vol. 2, IRJS Editions, Paris, 2019, p. 287-306 (20 p.); 

73. Standardele: între dorința de flexibilizare a dreptului și rigorile statului de drept, 

publicat în „Revista română de drept privat” nr. 3/2019, p. 19-56 (38 p.); 

74. Unde se înscriu terții în RNPM? Despre reforma nevăzută a publicității mobiliare, 

publicat în „Revista română de drept privat” nr. 1/2020, p. 92-117 (26 p.); 

75. Security Rights in Intellectual Property in Romania (în colaborare cu Răzvan Dincă), 

publicat în E.-M. Kieninger (ed.), Security Rights in Intellectual Property, Springer, 

2020, p. 555-595 (41 p.); 

76. În spatele oglinzii: voința ca putere, publicat în P. Pop, R. Rizoiu (eds.), „Dreptul 

românesc la 100 de ani de la Marea Unire”, editura Hamangiu, București, 2020, p. 579-

615 (37 p.); 

77. Homo œconomicus versus homo juridicus: De cine îl salvăm pe om?, publicat în C.A. 

Moarcăș. L. Dima (eds.), „Hic et Nunc: Alexandru Athanasiu”, editura C.H. Beck, 

București, 2020, p. 169-194 (26 p.); 

78. Când penalul ține loc de civil: Despre soarta ipotecii în cazul desființării titlului, 

publicat în M. Nicolae (coord.), Actul juridic în Noul Cod civil. Probleme teoretice cu 

implicații practice, editura Solomon, București, 2020, p. 383-437 (55 p.); 

 

C. Note de jurisprudență 

 

1. Notă la Decizia Curții de Apel Pitești, secția civilă, nr. 162/R din 28 ianuarie 2002, 

publicată în “Pandectele române” nr. 5/2002, p. 65-74 (10 p.); 

2. Notă la Decizia Curții Constituționale nr. 333 din 16 septembrie 2003, publicată în 

„Curierul judiciar” nr. 12/2003, p. 22-29 (8 p.); 

3. Notă la Decizia Curții de Apel Cluj, secția comercială, nr. 1519 din 23 septembrie 2003 

(în colaborare cu Marieta Avram), publicată în “Curierul judiciar” nr. 10/2004, p. 13-23 

(11 p.); 

4. Notă la Sentința Tribunalului Buzău, secția comercială și de contencios administrativ, nr. 

37 din 16 ianuarie 2004 (în colaborare cu Cătălina Dicu), publicată în “Revista română 

de dreptul afacerilor” nr. 9-10/2004, p. 74-81 (8 p.); 

5. Notă la Decizia Curții de Apel Cluj, secția civilă, nr. 728 din 24 aprilie 2003 (în 

colaborare cu Răzvan Dincă), publicată în “Pandectele române” nr. 6/2004, p. 116-129 

(14 p.); 

6. Notă la Decizia Curții Constituționale nr. 382 din 30 septembrie 2004, publicată în 

„Curierul judiciar” nr. 11-12/2004, p. 28-37 (10 p.);  

7. Notă la Sentința Tribunalului București, secția comercială, nr. 10769/2004, publicată în 

“Revista română de dreptul afacerilor” nr. 2/2005, p. 124-130 (7 p.); 

8. Notă la Decizia nr. 94-461-II (III) din 10 aprilie 1996 a Curții de Apel din Tennessee, 

publicată în „Revista română de drept privat” nr. 5/2007, 249-253 (5 p.); 

9. Notă la Decizia nr. 69-183 din 7 ianuarie 1970 a Curții Supreme din Ohio, publicată în 

„Revista română de drept privat” nr. 4/2008, p. 244-245 (2 p.); 

10. Notă la Decizia nr. 89-147 din 13 iunie 1990 a Curții Supreme din Wyoming, publicată 

în „Revista română de drept privat” nr. 6/2008, p. 205-208 (4 p.); 

11. Notă la Decizia nr. 96-7288 din 12 septembrie 1996 a Curții de Apel a Statelor Unite, Al 

Treilea Circuit, publicată în „Revista română de drept privat” nr. 5/2009, p. 238-243 (6 

p.); 
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D. Culegeri de jurisprudență și culegeri de spețe 

 

1. Persoanele, Garanțiile civile și Prescripția extinctivă, în R. Constantinovici (coord.), 

Minispețe, vol. I, Drept civil, editura Solomon, București, 2016, ediția I: p. 1-7, 103-113, 

141-143, 210-214 (26 p.); 2019, ediția a II-a: p. 1-8, 112-125, 169-171, 242-246 (30 p.) 

2. Despre persoane și Garanții civile în colectiv, Teste grilă, vol. I, Drept civil. Drept 

procesual civil, editura Solomon, București, 2019, p. 17-19, 58-59, 114-121, 168-169 (15 

p.) 

3. Codul insolvenței adnotat, editura Rosetti, București, 2020 (515 p.) 

 

E. Varia 

 

1. Arhivarea electronică: o perspectivă juridică (în colaborare cu Doru Trăilă), publicată 

în “Link” nr. 1/2004 (2 p.); 

2. Data certă: de la „dregătorie” la marca electronică (în colaborare cu Doru Trăilă), 

publicată în “Link” nr. 2/2004 (2 p.); 

3. Codul comercial, ediție actualizată (01.03.2005), îngrijită și adnotată de Avocat Radu 

Rizoiu, editura Rosetti, București, 2005, 864 p.; 

4. Cui îi este frică de Noul Cod civil?, disponibil la adresa 

http://www.juridice.ro/156625/cui-ii-este-frica-de-noul-cod-civil.html;  

5. Harun Al-Rașid, Karl Llewellyn și judecătorul Noului Cod civil, disponibil la adresa 

http://www.juridice.ro/157319/harun-al-rasid-karl-llewellyn-si-judecatorul-noului-cod-

civil.html 

6. Notă la Decizia nr. 1072 din 31 martie 2009 pronunțată în recurs de Secția comercială a 

Înaltei Curți de Casație și Justiție, disponibilă la adresa 

http://www.juridice.ro/174959/iccj-persoana-fizica-autorizata-patrimoniul-de-

afectatiune-update-nota-radu-rizoiu.html 

7. Camătă vs. Împrumut bănesc, disponibil la adresa 

http://www.juridice.ro/176332/camata-vs-imprumut-banesc.html#comment-32042 

8. Dicționar de dreptul afacerilor român-englez (în colaborare cu Lucian Traian Poenaru, 

Raluca Alexandra Zatropa, Veronica Dobozi), editura Monitorul Oficial, București, 

2012, 267 p.  

9. Traduttore, traditore…, disponibil la adresa http://www.juridice.ro/192183/traduttore-

traditore.html  

10. Cine deține cont(rol)ul?, disponibil la adresa http://www.juridice.ro/196463/cine-detine-

controlul.html  

11. Consecințele perverse ale protecției debitorului prin măsuri normative. Un studiu 

empiric, disponibil la adresa http://www.juridice.ro/238819/consecintele-perverse-ale-

protectiei-debitorului-prin-masuri-normative-un-studiu-empiric.html  

12. Pe cine protejează Noile Coduri?, disponibil la adresa http://www.zf.ro/opinii/pe-cine-

protejeaza-noile-coduri-10582843  

13. Noile Coduri și lumea în care trăim, disponibil la adresa http://www.zf.ro/opinii/noile-

coduri-si-lumea-in-care-traim-10662520  

14. Cămătarii, Curtea Constituțională și Premiul Nobel, disponibil la adresa 

http://www.zf.ro/opinii/camatarii-curtea-constitutionala-si-premiul-nobel-10710126 

15. Noul Cod civil. Adnotat, Ediția a II-a actualizată (20 martie 2013), îngrijită și adnotată  

(în colaborare cu Dan Lupașcu, Gabriela Florescu, Elena Viorica Florescu și 

Andreea Popescu), editura Rosetti International, București, 2013, 1008 p. 

16. Criza încrederii, slăbirea instituțiilor și reducerea creditării, disponibil la adresa 

http://www.zf.ro/opinii/criza-increderii-slabirea-institutiilor-si-reducerea-creditarii-

10903897 

17. De ce lipsește dreptul tranzitoriu al garanțiilor personale din noul Cod civil?, disponibil 

la adresa http://www.juridice.ro/270292/de-ce-lipseste-dreptul-tranzitoriu-al-garantiilor-

personale-din-noul-cod-civil.html 

http://www.juridice.ro/156625/cui-ii-este-frica-de-noul-cod-civil.html
http://www.juridice.ro/157319/harun-al-rasid-karl-llewellyn-si-judecatorul-noului-cod-civil.html
http://www.juridice.ro/157319/harun-al-rasid-karl-llewellyn-si-judecatorul-noului-cod-civil.html
http://www.scj.ro/SE%20rezumate%202009/SE%20r%201072%202009.htm
http://www.juridice.ro/174959/iccj-persoana-fizica-autorizata-patrimoniul-de-afectatiune-update-nota-radu-rizoiu.html
http://www.juridice.ro/174959/iccj-persoana-fizica-autorizata-patrimoniul-de-afectatiune-update-nota-radu-rizoiu.html
http://www.juridice.ro/176332/camata-vs-imprumut-banesc.html#comment-32042
http://www.juridice.ro/192183/traduttore-traditore.html
http://www.juridice.ro/192183/traduttore-traditore.html
http://www.juridice.ro/196463/cine-detine-controlul.html
http://www.juridice.ro/196463/cine-detine-controlul.html
http://www.juridice.ro/238819/consecintele-perverse-ale-protectiei-debitorului-prin-masuri-normative-un-studiu-empiric.html
http://www.juridice.ro/238819/consecintele-perverse-ale-protectiei-debitorului-prin-masuri-normative-un-studiu-empiric.html
http://www.zf.ro/opinii/pe-cine-protejeaza-noile-coduri-10582843
http://www.zf.ro/opinii/pe-cine-protejeaza-noile-coduri-10582843
http://www.zf.ro/opinii/noile-coduri-si-lumea-in-care-traim-10662520
http://www.zf.ro/opinii/noile-coduri-si-lumea-in-care-traim-10662520
http://www.zf.ro/opinii/camatarii-curtea-constitutionala-si-premiul-nobel-10710126
http://www.zf.ro/opinii/criza-increderii-slabirea-institutiilor-si-reducerea-creditarii-10903897
http://www.zf.ro/opinii/criza-increderii-slabirea-institutiilor-si-reducerea-creditarii-10903897
http://www.juridice.ro/270292/de-ce-lipseste-dreptul-tranzitoriu-al-garantiilor-personale-din-noul-cod-civil.html
http://www.juridice.ro/270292/de-ce-lipseste-dreptul-tranzitoriu-al-garantiilor-personale-din-noul-cod-civil.html
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18. Noul Cod civil, ediția a 4-a actualizată la 15 septembrie 2014, îngrijită, editura Rosetti 

International, București, 2014, 813 p. 

19. Noul Cod civil. Adnotat, Ediția a 3-a actualizată (1 octombrie 2014), îngrijită și adnotată  

(în colaborare cu Dan Lupașcu, Gabriela Florescu și Andreea Popescu), editura 

Rosetti International, București, 2014, 797 p. 

20. E pluribus unum: câte ipoteci reglementează Noul Cod civil?, disponibil la adresa 

http://www.universuljuridic.ro/ipoteca-noul-cod-civil-e-pluribus-unum-cate-ipoteci-

reglementeaza-noul-cod-civil/ 

21. Doamne, ferește-ne de Codul civil!, disponibil la adresa 

http://www.juridice.ro/366043/doamne-fereste-ne-de-codul-civil.html  

22. Cesionarea creditelor bancare, interviu dat în cadrul ZFLive, disponibil la adresa 

http://www.zf.ro/banci-si-asigurari/video-zf-live-radu-rizoiu-avocat-chiar-si-o-persoana-

fizica-poate-prelua-credite-neperformante-de-la-banci-15079589  

23. Tipic și atipic în Legea dării în plată, disponibil la adresa 

http://www.juridice.ro/464088/tipic-si-atipic-in-legea-darii-in-plata.html 

24. Paradoxul călătorului în timp a fost evitat… la timp: Condițiile (constituționale ale) 

dării în plată, disponibil la adresa https://juridice.ro/essentials/722/paradoxul-

calatorului-in-timp-a-fost-evitat-la-timp-conditiile-constitutionale-ale-darii-in-plata  

25. Puțin realism nu strică, disponibil la adresa https://juridice.ro/essentials/902/putin-

realism-nu-strica  

26. Miorița și impreviziunea: un (nou) apel la realism (juridic), disponibil la adresa 

https://www.juridice.ro/essentials/1785/miorita-si-impreviziunea-un-nou-apel-la-realism-

juridic  

27. Habemus taxa pe lăcomie. Lăcomia cui?, disponibil la adresa 

https://www.juridice.ro/essentials/2848/habemus-taxa-pe-lacomie-lacomia-cui și la 

adresa http://www.contributors.ro/economie/habemus-taxa-pe-lacomie-lacomia-

cui/#comment-366281  

28. Laudatio Domini Michel Grimaldi, disponibil la adresa https://unibuc.ro/wp-

content/uploads/2019/04/DHC-19-aprilie-2019-web-2.pdf  

29. Contribuții, în L. Bojin, R. Bercea, D. Botău (coord.), Vă place Dreptul? Volum în 

onoarea Profesorului Valentin Constantin, editura C.H. Beck, București, 2019 

30. Piața Victoriei și regulile, disponibil la adresa 

https://www.juridice.ro/essentials/3172/piata-victoriei-si-regulile și (sub titlul Piața 

Victoriei, regulile și instituțiile) la adresa 

http://www.contributors.ro/editorial/pia%c8%9ba-victoriei-regulile-%c8%99i-

institu%c8%9biile/#comment-385352  

31. VAR-ul și regulile, disponibil la adresa https://www.juridice.ro/essentials/3203/var-ul-si-

regulile-2 și (într-o formă restrânsă, sub titlul VAR-ul, diaspora și regulile) la adresa 

http://www.contributors.ro/editorial/var-ul-diaspora-%c8%99i-regulile/ 

32. How Justice did me justice, disponibil la adresa 

https://www.juridice.ro/essentials/3398/how-justice-did-me-justice  

33. Revoluția, regulile și românii, disponibil la adresa 

https://www.juridice.ro/essentials/3415/revolutia-regulile-si-romanii și (într-o formă 

restrânsă, sub titlul VAR-ul, diaspora și regulile) la adresa 

http://www.contributors.ro/administratie/revolu%c8%9bia-regulile-%c8%99i-romanii/ 

34. Despre roboți, numai de bine, în R. Bercea (ed.), De-a dreptul și literatura, editura 

Universității de Vest, Timișoara, 2019, p. 183-198 (16 p.) 

35. Are urgența regulile ei?, publicat în „Analele Universității București. Seria Drept”, 

secțiunea Forum juridic, disponibil la adresa 

https://drept.unibuc.ro/dyn_img/aubd/Are%20urgen%C8%9Ba%20regulile%20ei.pdf, 

(6p.) (versiuni adaptate au apărut și la adresa https://www.juridice.ro/essentials/3557/are-

urgenta-regulile-ei, respectiv, sub titlul „Mai există reguli în(tr-o situație de) urgență?” 

la adresa http://www.contributors.ro/administratie/mai-exista-reguli-intr-o-

situa%c8%9bie-de-urgen%c8%9ba/); 

http://www.universuljuridic.ro/ipoteca-noul-cod-civil-e-pluribus-unum-cate-ipoteci-reglementeaza-noul-cod-civil/
http://www.universuljuridic.ro/ipoteca-noul-cod-civil-e-pluribus-unum-cate-ipoteci-reglementeaza-noul-cod-civil/
http://www.juridice.ro/366043/doamne-fereste-ne-de-codul-civil.html
http://www.zf.ro/banci-si-asigurari/video-zf-live-radu-rizoiu-avocat-chiar-si-o-persoana-fizica-poate-prelua-credite-neperformante-de-la-banci-15079589
http://www.zf.ro/banci-si-asigurari/video-zf-live-radu-rizoiu-avocat-chiar-si-o-persoana-fizica-poate-prelua-credite-neperformante-de-la-banci-15079589
http://www.juridice.ro/464088/tipic-si-atipic-in-legea-darii-in-plata.html
https://juridice.ro/essentials/722/paradoxul-calatorului-in-timp-a-fost-evitat-la-timp-conditiile-constitutionale-ale-darii-in-plata
https://juridice.ro/essentials/722/paradoxul-calatorului-in-timp-a-fost-evitat-la-timp-conditiile-constitutionale-ale-darii-in-plata
https://juridice.ro/essentials/902/putin-realism-nu-strica
https://juridice.ro/essentials/902/putin-realism-nu-strica
https://www.juridice.ro/essentials/1785/miorita-si-impreviziunea-un-nou-apel-la-realism-juridic
https://www.juridice.ro/essentials/1785/miorita-si-impreviziunea-un-nou-apel-la-realism-juridic
https://www.juridice.ro/essentials/2848/habemus-taxa-pe-lacomie-lacomia-cui
http://www.contributors.ro/economie/habemus-taxa-pe-lacomie-lacomia-cui/#comment-366281
http://www.contributors.ro/economie/habemus-taxa-pe-lacomie-lacomia-cui/#comment-366281
https://unibuc.ro/wp-content/uploads/2019/04/DHC-19-aprilie-2019-web-2.pdf
https://unibuc.ro/wp-content/uploads/2019/04/DHC-19-aprilie-2019-web-2.pdf
https://www.juridice.ro/essentials/3172/piata-victoriei-si-regulile
http://www.contributors.ro/editorial/pia%c8%9ba-victoriei-regulile-%c8%99i-institu%c8%9biile/#comment-385352
http://www.contributors.ro/editorial/pia%c8%9ba-victoriei-regulile-%c8%99i-institu%c8%9biile/#comment-385352
https://www.juridice.ro/essentials/3203/var-ul-si-regulile-2
https://www.juridice.ro/essentials/3203/var-ul-si-regulile-2
http://www.contributors.ro/editorial/var-ul-diaspora-%c8%99i-regulile/
https://www.juridice.ro/essentials/3398/how-justice-did-me-justice
https://www.juridice.ro/essentials/3415/revolutia-regulile-si-romanii
http://www.contributors.ro/administratie/revolu%c8%9bia-regulile-%c8%99i-romanii/
https://drept.unibuc.ro/dyn_img/aubd/Are%20urgen%C8%9Ba%20regulile%20ei.pdf
https://www.juridice.ro/essentials/3557/are-urgenta-regulile-ei
https://www.juridice.ro/essentials/3557/are-urgenta-regulile-ei
http://www.contributors.ro/administratie/mai-exista-reguli-intr-o-situa%c8%9bie-de-urgen%c8%9ba/
http://www.contributors.ro/administratie/mai-exista-reguli-intr-o-situa%c8%9bie-de-urgen%c8%9ba/
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36. „Pe cuvânt de pionier!”: Despre reguli în vreme de urgență, publicat în „Analele 

Universității București. Seria Drept”, secțiunea Forum juridic, disponibil la adresa 

http://drept.unibuc.ro/dyn_doc/Pe%20cuvant%20de%20pionier-Radu%20Rizoiu.pdf, 

(6p.) (versiuni adaptate au apărut și la adresa https://www.juridice.ro/essentials/3614/pe-

cuvant-de-pionier-despre-reguli-in-vreme-de-urgenta, respectiv, la adresa 

http://www.contributors.ro/cultura/%e2%80%9epe-cuvant-de-pionier%e2%80%9d-

despre-reguli-in-vreme-de-urgen%c8%9ba/); 

37. “Am fost și bolnav când eram mic”. Despre forța majoră “specială” din OUG 29/2020, 

disponibil la adresa https://www.juridice.ro/essentials/3630/am-fost-si-bolnav-cand-

eram-mic-despre-forta-majora-speciala-din-oug-29-2020; 

38. „Nu cerceta aceste legi că ești prea prost să le-nțelegi”. Despre justificarea normei, 

publicat în „Analele Universității București. Seria Drept”, secțiunea Forum juridic, 

disponibil la adresa 

https://drept.unibuc.ro/dyn_img/aubd/Nu%20cerceta%20aceste%20legi.pdf, (3p.) 

(versiuni adaptate au apărut și la adresa https://www.juridice.ro/essentials/3646/nu-

cerceta-aceste-legi-ca-esti-prea-prost-sa-le-ntelegi-despre-justificarea-normei, respectiv, 

la adresa http://www.contributors.ro/administratie/%e2%80%9enu-cerceta-aceste-legi-

ca-e%c8%99ti-prea-prost-sa-le-n%c8%9belegi%e2%80%9d-despre-justificarea-

normei/#comment-407927, iar sub titlul „Nu cerceta aceste legi că ești prea mic să le-

nțelegi”. Despre justificarea normei, la adresa https://unibuc.ro/nu-cerceta-aceste-legi-

ca-esti-prea-mic-sa-le-ntelegi-despre-justificarea-normei-radu-rizoiu/); 

39. Închisoarea noastră cea de toate zilele. Despre pedepse și alte sancțiuni, publicat în 

„Analele Universității București. Seria Drept”, secțiunea Forum juridic, disponibil la 

adresa 

https://drept.unibuc.ro/dyn_img/aubd/%C3%8Enchisoarea%20noastr%C4%83%20cea%

20de%20toate%20zilele.pdf, (4p.) (versiuni adaptate au apărut și la adresa 

https://www.juridice.ro/essentials/3678/inchisoarea-noastra-cea-de-toate-zilele-despre-

pedepse-si-alte-sanctiuni, la adresa http://www.contributors.ro/administratie/inchisoarea-

noastra-cea-de-toate-zilele-despre-pedepse-%c8%99i-alte-sanc%c8%9biuni/#comment-

409987, și la adresa https://unibuc.ro/inchisoarea-noastra-cea-de-toate-zilele-despre-

pedepse-si-alte-sanctiuni-radu-rizoiu/); 

40. Cine ești tu ca să-mi spui mie ce să fac? Despre politicieni și experți, publicat în 

„Analele Universității București. Seria Drept”, secțiunea Forum juridic, disponibil la 

adresa 

https://drept.unibuc.ro/dyn_img/aubd/Despre%20politicieni%20%C8%99i%20exper%C

8%9Bi.pdf, (4p.) (versiuni adaptate au apărut și la adresa 

https://www.juridice.ro/essentials/3741/cine-esti-tu-ca-sa-mi-spui-mie-ce-sa-fac-despre-

politicieni-si-experti, la adresa http://www.contributors.ro/editorial/cine-e%c8%99ti-tu-

ca-sa-mi-spui-mie-ce-sa-fac-despre-politicieni-%c8%99i-exper%c8%9bi/); 

41. Ipoteca asupra creanței nu se confundă cu creanța, disponibil la adresa 

https://www.juridice.ro/essentials/3818/ipoteca-asupra-creantei-nu-se-confunda-cu-

creanta; 

42. Eu am de cosât d-aci pân-aci, nici mai mult, nici mai puțân. Despre domeniul regulii 

(juridice), disponibil la adresa https://www.juridice.ro/essentials/3943/eu-am-de-cosat-d-

aci-pan-aci-nici-mai-mult-nici-mai-putan-despre-domeniul-regulii-juridice; 

43. Anarhia salvează… democrația? Despre regula autoimpusă, publicat în „Analele 

Universității București. Seria Drept”, secțiunea Forum juridic, disponibil la adresa 

https://drept.unibuc.ro/dyn_doc/Anarhia.pdf (5 p.), disponibil și la adresa 

https://www.juridice.ro/essentials/4022/anarhia-salveaza-democratia-despre-regula-

autoimpusa, respectiv https://www.contributors.ro/anarhia-salveaza-democratia-despre-

regula-autoimpusa/#comment-416742; 

44. Ce ție nu-ți place altuia nu-i face: Despre regula de aur în pandemie, publicat în 

„Analele Universității București. Seria Drept”, secțiunea Forum juridic, disponibil la 

adresa https://drept.unibuc.ro/dyn_doc/publicatii/Regula%20de%20aur.pdf (4 p.),  

http://drept.unibuc.ro/dyn_doc/Pe%20cuvant%20de%20pionier-Radu%20Rizoiu.pdf
https://www.juridice.ro/essentials/3614/pe-cuvant-de-pionier-despre-reguli-in-vreme-de-urgenta
https://www.juridice.ro/essentials/3614/pe-cuvant-de-pionier-despre-reguli-in-vreme-de-urgenta
http://www.contributors.ro/cultura/%e2%80%9epe-cuvant-de-pionier%e2%80%9d-despre-reguli-in-vreme-de-urgen%c8%9ba/
http://www.contributors.ro/cultura/%e2%80%9epe-cuvant-de-pionier%e2%80%9d-despre-reguli-in-vreme-de-urgen%c8%9ba/
https://www.juridice.ro/essentials/3630/am-fost-si-bolnav-cand-eram-mic-despre-forta-majora-speciala-din-oug-29-2020
https://www.juridice.ro/essentials/3630/am-fost-si-bolnav-cand-eram-mic-despre-forta-majora-speciala-din-oug-29-2020
https://drept.unibuc.ro/dyn_img/aubd/Nu%20cerceta%20aceste%20legi.pdf
https://www.juridice.ro/essentials/3646/nu-cerceta-aceste-legi-ca-esti-prea-prost-sa-le-ntelegi-despre-justificarea-normei
https://www.juridice.ro/essentials/3646/nu-cerceta-aceste-legi-ca-esti-prea-prost-sa-le-ntelegi-despre-justificarea-normei
http://www.contributors.ro/administratie/%e2%80%9enu-cerceta-aceste-legi-ca-e%c8%99ti-prea-prost-sa-le-n%c8%9belegi%e2%80%9d-despre-justificarea-normei/#comment-407927
http://www.contributors.ro/administratie/%e2%80%9enu-cerceta-aceste-legi-ca-e%c8%99ti-prea-prost-sa-le-n%c8%9belegi%e2%80%9d-despre-justificarea-normei/#comment-407927
http://www.contributors.ro/administratie/%e2%80%9enu-cerceta-aceste-legi-ca-e%c8%99ti-prea-prost-sa-le-n%c8%9belegi%e2%80%9d-despre-justificarea-normei/#comment-407927
https://unibuc.ro/nu-cerceta-aceste-legi-ca-esti-prea-mic-sa-le-ntelegi-despre-justificarea-normei-radu-rizoiu/
https://unibuc.ro/nu-cerceta-aceste-legi-ca-esti-prea-mic-sa-le-ntelegi-despre-justificarea-normei-radu-rizoiu/
https://drept.unibuc.ro/dyn_img/aubd/%C3%8Enchisoarea%20noastr%C4%83%20cea%20de%20toate%20zilele.pdf
https://drept.unibuc.ro/dyn_img/aubd/%C3%8Enchisoarea%20noastr%C4%83%20cea%20de%20toate%20zilele.pdf
https://www.juridice.ro/essentials/3678/inchisoarea-noastra-cea-de-toate-zilele-despre-pedepse-si-alte-sanctiuni
https://www.juridice.ro/essentials/3678/inchisoarea-noastra-cea-de-toate-zilele-despre-pedepse-si-alte-sanctiuni
http://www.contributors.ro/administratie/inchisoarea-noastra-cea-de-toate-zilele-despre-pedepse-%c8%99i-alte-sanc%c8%9biuni/#comment-409987
http://www.contributors.ro/administratie/inchisoarea-noastra-cea-de-toate-zilele-despre-pedepse-%c8%99i-alte-sanc%c8%9biuni/#comment-409987
http://www.contributors.ro/administratie/inchisoarea-noastra-cea-de-toate-zilele-despre-pedepse-%c8%99i-alte-sanc%c8%9biuni/#comment-409987
https://unibuc.ro/inchisoarea-noastra-cea-de-toate-zilele-despre-pedepse-si-alte-sanctiuni-radu-rizoiu/
https://unibuc.ro/inchisoarea-noastra-cea-de-toate-zilele-despre-pedepse-si-alte-sanctiuni-radu-rizoiu/
https://drept.unibuc.ro/dyn_img/aubd/Despre%20politicieni%20%C8%99i%20exper%C8%9Bi.pdf
https://drept.unibuc.ro/dyn_img/aubd/Despre%20politicieni%20%C8%99i%20exper%C8%9Bi.pdf
https://www.juridice.ro/essentials/3741/cine-esti-tu-ca-sa-mi-spui-mie-ce-sa-fac-despre-politicieni-si-experti
https://www.juridice.ro/essentials/3741/cine-esti-tu-ca-sa-mi-spui-mie-ce-sa-fac-despre-politicieni-si-experti
http://www.contributors.ro/editorial/cine-e%c8%99ti-tu-ca-sa-mi-spui-mie-ce-sa-fac-despre-politicieni-%c8%99i-exper%c8%9bi/
http://www.contributors.ro/editorial/cine-e%c8%99ti-tu-ca-sa-mi-spui-mie-ce-sa-fac-despre-politicieni-%c8%99i-exper%c8%9bi/
https://www.juridice.ro/essentials/3818/ipoteca-asupra-creantei-nu-se-confunda-cu-creanta
https://www.juridice.ro/essentials/3818/ipoteca-asupra-creantei-nu-se-confunda-cu-creanta
https://www.juridice.ro/essentials/3943/eu-am-de-cosat-d-aci-pan-aci-nici-mai-mult-nici-mai-putan-despre-domeniul-regulii-juridice
https://www.juridice.ro/essentials/3943/eu-am-de-cosat-d-aci-pan-aci-nici-mai-mult-nici-mai-putan-despre-domeniul-regulii-juridice
https://drept.unibuc.ro/dyn_doc/Anarhia.pdf
https://www.juridice.ro/essentials/4022/anarhia-salveaza-democratia-despre-regula-autoimpusa
https://www.juridice.ro/essentials/4022/anarhia-salveaza-democratia-despre-regula-autoimpusa
https://www.contributors.ro/anarhia-salveaza-democratia-despre-regula-autoimpusa/#comment-416742
https://www.contributors.ro/anarhia-salveaza-democratia-despre-regula-autoimpusa/#comment-416742
https://drept.unibuc.ro/dyn_doc/publicatii/Regula%20de%20aur.pdf
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disponibil și la adresa https://www.juridice.ro/essentials/4167/ce-tie-nu-ti-place-altuia-

nu-i-face-despre-regula-de-aur-in-pandemie, respectiv https://www.contributors.ro/ce-

tie-nu-ti-place-altuia-nu-i-face-despre-regula-de-aur-in-pandemie/; 

 

F. Conferințe 

 

1. Aspecte legate de utilizarea de creanțe în garantarea creditelor, prezentare susținută în 

cadrul colocviului Aplicații practice ale legislației privind garanțiile reale mobiliare 

organizat de STOICA & Asociații, București, 25 aprilie 2007 

2. Reprezentarea creditorilor garantați printr-un agent specializat, prezentare susținută în 

cadrul conferinței internaționale Probleme actuale în domeniul juridic bancar, 

Timișoara, 13 februarie 2008 

3. Reprezentarea creditorilor garantați printr-un agent specializat, prezentare susținută în 

cadrul programului de formare continuă a INM, București, 19 iunie 2008 

4. Mecanismele executării private în cazul luării pașnice în posesie a bunului afectat unei 

garanții reale mobiliare, prezentare susținută în cadrul programului de formare continuă 

a INM, București, 1 iunie 2010 

5. Securing the development of the network. Unbundling and local challenges, prezentare 

susținută în cadrul colocviului 2010 Romania Gas Forum, București, 2 iunie 2010 

6. Ipoteca mobiliară și raportul său cu garanția reală mobiliară, prezentare susținută în 

cadrul conferinței Intrarea în vigoare a noului Cod civil: realități și provocări 

legislative ale modernizării societății românești, București, 30 iunie 2011 

7. Ipoteca asupra conturilor bancare în Noul Cod civil, prezentare susținută în cadrul 

Colocviilor juridice ale BNR, ediția a IV-a, București, 13 septembrie 2011 

8. Reglementarea raporturilor juridice între profesioniști, prezentare susținută în cadrul 

Conferințelor INM – Noul Cod civil, București, 30 septembrie 2011 

9. Ipoteca asupra conturilor bancare, prezentare susținută în cadrul conferinței Codul civil 

– teze și antiteze la Cluj, Cluj Napoca, 4-5 noiembrie 2011 

10. Ipoteca mobiliară în sistemul garanțiilor din noul Cod civil, prezentare susținută în 

cadrul conferinței Codul Civil – aspecte practice pentru mediul de afaceri, București, 

24 noiembrie 2011 

11. Teoria modernă a patrimoniului, prezentare susținută în cadrul conferinței Implicațiile 

Noului Cod civil în materie fiscală, București, 12 decembrie 2011 

12. Neexecutarea obligației care poate da dreptul de a trece la executarea ipotecii, 

prezentare susținută în cadrul conferinței Probleme dificile de drept civil, București, 

28-29 septembrie 2012 

13. De la forța obligatorie a contractului la protecția debitorului. Necesitatea instituirii 

unor garanții suplimentare. Rolul ipotecilor în garantarea executării obligațiilor 

contractuale, prezentare susținută în cadrul conferinței Contractul în noul Cod civil. 

Capcane și soluții, București, 15 octombrie 2012 

14. Ipoteci mobiliare în Noul Cod civil, prezentare susținută în cadrul conferinței Noul Cod 

civil. Noul Cod de procedură civilă. Insolvența. Noutăți și implicații practice 

generate de noile coduri, Slatina, 2 noiembrie 2012 

15. Caracterele juridice ale contractului de ipotecă. Privire critică asupra caracterului 

oneros, prezentare susținută în cadrul conferinței de drept bancar Contractul de credit 

bancar între teorie și practică. Principiile, legea, uzanțele, Timișoara, 9 noiembrie 

2012 

16. Garanțiile bancare în Noul Cod civil. Caracterele juridice ale contractului de ipotecă, 

prezentare susținută în cadrul programului de formare continuă a INM, București, 12 

noiembrie 2012 

17. Încuviințarea executării unor titluri executorii, prezentare susținută (împreună cu 

Bogdan Dumitrache) în cadrul Conferințelor INM – Noul Cod de procedură civilă, 

București, 22 martie 2013 

https://www.juridice.ro/essentials/4167/ce-tie-nu-ti-place-altuia-nu-i-face-despre-regula-de-aur-in-pandemie
https://www.juridice.ro/essentials/4167/ce-tie-nu-ti-place-altuia-nu-i-face-despre-regula-de-aur-in-pandemie
https://www.contributors.ro/ce-tie-nu-ti-place-altuia-nu-i-face-despre-regula-de-aur-in-pandemie/
https://www.contributors.ro/ce-tie-nu-ti-place-altuia-nu-i-face-despre-regula-de-aur-in-pandemie/
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18. Dificultăți practice în executarea silită a ipotecii mobiliare și a operațiunilor asimilate, 

prezentare susținută în cadrul Colocviului Preocupări în domeniul financiar-bancar în 

contextul modificărilor survenite la nivel european, București, 12 aprilie 2013 

19. Publicitatea mobiliară prin Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, prezentare 

susținută în cadrul Conferinței Noul Cod Civil și Noul Cod de procedură civilă, Cluj-

Napoca, 17-18 mai 2013 

20. Conținutul contractului de ipotecă, prezentare susținută (împreună cu Bogdan 

Dumitrache) în cadrul Conferințelor INM – Noul Cod civil, București, 14 iunie 2013 

21. Caracterul executoriu al contractelor de garanție. Drept intertemporal, prezentare 

susținută în cadrul Conferinței Noul Cod Civil și Noul Cod de procedură civilă, 

Brașov, 15 iunie 2013 

22. Executarea silită a titlurilor executorii constituite de contracte utilizate în activitatea de 

creditare, prezentare susținută (împreună cu Bogdan Dumitrache) în cadrul 

programului de formare continuă al magistraților, seminarul Executare silită, 

București, 24 septembrie 2013 

23. Ipoteca (mobiliară) asupra conturilor bancare în dreptul român și cel nord-american, 

prezentare susținută în cadrul Conferinței Internaționale Drept civil și drept 

procesual civil, București, 5 decembrie 2013 

24. Ipoteca, o garanție… reală?, participare la dezbaterea organizată de juridice.ro, 

http://dezbateri.juridice.ro/473/ipoteca-o-garantie-reala, București, 10 martie 2014 

25. Riscul de credit și evaluarea garanțiilor, prezentare susținută în cadrul Colocviilor 

juridice ale BNR, ediția a XIII-a, Colocviul „Provocări pentru activitatea juridică în 

contextul noului regim prudențial pentru instituțiile de credit”, București, 19 martie 

2014, http://www.bnro.ro/Colocviile-juridice-ale-BNR-10754.aspx  

26. Rezerva proprietății și tratamentul său în cadrul insolvenței, prezentare susținută în 

cadrul Colocviului european „Managementul crizelor bancare. Insolvența și 

falimentul”, București, 4 aprilie 2014 

27. Clauzele abuzive, un teren pe care consumatorii câștigă (încă prea puțin?) teren, 

participare la dezbaterea organizată de juridice.ro, 

http://dezbateri.juridice.ro/1269/clauzele-abuzive-un-teren-pe-care-consumatorii-castiga-

inca-prea-putin-teren, București, 12 mai 2014 

28. Cesiunea de creanță ca mijloc de garanție, prezentare susținută în cadrul Conferinței 

Internaționale Impactul noilor coduri asupra mediului de afaceri, București, 12-13 

mai 2014 

29. Ipoteca asupra conturilor bancare – în timpul și în afara procedurii insolvenței, 

prezentare susținută în cadrul Conferinței Internaționale Impactul noilor coduri 

asupra mediului de afaceri, București, 12-13 mai 2014 

30. Garanții asupra acțiunilor și părților sociale, prezentare susținută în cadrul Conferinței 

Internaționale Impactul noilor coduri asupra mediului de afaceri, București, 12-13 

mai 2014 

31. Concursul între ipoteca mobiliară și ipoteca imobiliară în Noul Cod civil, prezentare 

susținută în cadrul Conferinței Internaționale Tendințe actuale în domeniul financiar 

bancar în legislația națională, europeană și internațională, Sibiu, 27-30 mai 2014 

32. De la interzicerea inovării contractuale la denegarea de dreptate: Breviar de soluții 

judiciare în materia creditelor de consum, prezentare susținută în cadrul celei de-a V-a 

Conferințe a Rețelei naționale de judecători-coordonatori în materia dreptului 

Uniunii Europene EuRoQuod, București, 17-18 iunie 2014 

33. Problematici aferente garanțiilor mobiliare: cesiunea de creanță în scop de garanție, 

prezentare susținută în cadrul Conferinței juriștilor BRD – Groupe Société Générale, 

Predeal, 26-28 iunie 2014 

34. Dezvoltări legislative în materia AEGRM de la adoptarea noului Cod civil până în 

prezent, prezentare susținută în cadrul conferinței Arhiva Electronică de Garanții 

Reale Mobiliare – noutăți legislative și tehnice. Perspective de dezvoltare, București, 

4-5 iulie 2014 

http://dezbateri.juridice.ro/473/ipoteca-o-garantie-reala
http://www.bnro.ro/Colocviile-juridice-ale-BNR-10754.aspx
http://dezbateri.juridice.ro/1269/clauzele-abuzive-un-teren-pe-care-consumatorii-castiga-inca-prea-putin-teren
http://dezbateri.juridice.ro/1269/clauzele-abuzive-un-teren-pe-care-consumatorii-castiga-inca-prea-putin-teren
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35. Ipoteca asupra conturilor bancare la proba insolvenței, prezentare susținută în cadrul 

Școlii de Vară și Conferinței Reformarea Dreptului Afacerilor prin Noile Coduri, 

București, 11-12 septembrie 2014 

36. Accesoriul transformă principalul? Despre natura bunului ipotecat, prezentare susținută 

în cadrul conferinței „Probleme dificile de drept civil. Impact în afaceri”, București, 

2-3 octombrie 2014 

37. Ipoteca asupra bunurilor incorporale la testul insolvenței, prezentare susținută în cadrul 

Conferinței internaționale bienale, ediția a X-a, Secțiunea Dreptul afacerilor: 

„Codificarea legislației insolvenței. Rațiuni, consecințe, experiențe”, Timișoara, 17-

18 octombrie 2014 

38. Ca și cum nimic nu s-a(r fi) întâmplat: repunerea părților în situația anterioară, 

participare la dezbaterea organizată de juridice.ro, București, 9 martie 2015, 

http://dezbateri.juridice.ro/3792/ca-si-cum-nimic-nu-s-ar-fi-intamplat-repunerea-partilor-

in-situatia-anterioara  

39. (Re)structurarea organismului SAL din perspectivă constituțională: mai multe întrebări 

și o (posibilă) soluție, prezentare susținută în cadrul Colocviilor juridice ale BNR, ediția 

a XVI-a, Colocviul „Soluționarea alternativă a diferendelor în domeniul bancar”, 

București, 6 aprilie 2015, http://www.bnro.ro/Colocvii-juridice-ale-BNR-12172.aspx  

40. Totul sau nimic: despre valoarea ipotecii, prezentare susținută în cadrul Conferinței 

internaționale cu tema „Probleme juridice de actualitate in domeniul financiar 

bancar”, București, 28 mai 2015 

41. Câte ipoteci (convenționale) reglementează noul Cod civil? Despre contractul de 

ipotecă, prezentare susținută în cadrul conferinței privind „Aspecte de practică 

neunitară intervenite de la intrarea in vigoare a Noului Cod civil și Noului Cod de 

procedură civilă”, București, 29 mai 2015 

42. De la fascie la mătură: despre caracterul translativ al contractului de ipotecă, 

prezentare susținută în cadrul Conferinței Naționale de Drept Comercial 2015, cu tema 

„Confluențe actuale în dreptul comercial”, Cluj-Napoca, 12 iunie 2015 

43. Cesionarii: nomina odiosa, participare la dezbaterea organizată de juridice.ro, București, 

21 septembrie 2015, http://dezbateri.juridice.ro/4963/cesionarii-nomina-odiosa 

44. 20 ans après: L’unification du droit des sûretés réelles en Roumanie, prezentare 

susținută în cadrul Colocviului «20 ans et le temps du Droit», București, 6-7 noiembrie 

2015 

45. Core terms revisited. Influența jurisprudenței CJUE asupra conținutului contractelor de 

credit bancar încheiate cu consumatorii, prezentare susținută (împreună cu Lucian 

Bercea) în cadrul Conferinței cu tema „Creditarea persoanelor fizice. Clauzele 

contractuale în contractul de credit”, București, 3-4 martie 2016 

46. PLX 891: Inițiativa legislativă de anulare a titlului executoriu al contractelor de credit – 

impactul asupra consumatorului: păreri pro și contra, prezentare susținută în cadrul 

Conferinței „Ziua consumatorului de servicii financiare”, ediția a 4-a, București, 9 

martie 2016 

47. Când toată lumea vrea (să scape): Preluarea bunului mobil ipotecat în contul creanței, 

prezentare susținută în cadrul Conferinței de drept bancar „Supraîndatorarea 

consumatorilor de credite bancare. Cauze, efecte, soluții (Insolvența persoanei 

fizice, soluționarea alternativă a litigiilor, darea în plată etc.)”, Timișoara, 8 aprilie 

2016 

48. Ipoteca asupra participațiilor societare – un contract (doar) numit sau (chiar) nenumit?, 

prezentare susținută în cadrul Conferinței naționale de drept comercial, Ediția a VI-a, 

„Contractele nenumite în afaceri”, Timișoara, 2-3 iunie 2016 

49. Garanțiile reale și piața de capital: între nevoia de celeritate și obsesia supravegherii 

totale, prezentare susținută în cadrul conferinței „Aplicarea dreptului pieței de 

capital”, București, 8-9 septembrie 2016 

50. Cine este de vină? Despre abuzul de garanții în materie ipotecară, prezentare susținută 

în cadrul conferinței „Probleme dificile de drept comercial – Conferința Stanciu 

http://dezbateri.juridice.ro/3792/ca-si-cum-nimic-nu-s-ar-fi-intamplat-repunerea-partilor-in-situatia-anterioara
http://dezbateri.juridice.ro/3792/ca-si-cum-nimic-nu-s-ar-fi-intamplat-repunerea-partilor-in-situatia-anterioara
http://www.bnro.ro/Colocvii-juridice-ale-BNR-12172.aspx
http://dezbateri.juridice.ro/4963/cesionarii-nomina-odiosa
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Cărpenaru”,  Ediția a II-a, București, 22 septembrie 2016  

51. Lumina vine de la Apus? Aplicarea în timp a OUG 52/2016 privind transpunerea 

Directivei 17/2014 privind contractele de credit oferite consumatorilor, prezentare 

susținută în cadrul conferinței „Aplicarea legii în timp în materia contractelor de 

credit”, București, 5 octombrie 2016 

52. Viața este complexă și are multe aspecte: Despre situații complexe (ne)avute în vedere 

de Legea dării în plată, prezentare susținută în cadrul Conferinței naționale de executare 

silită, Ediția a VII-a, „Executarea silită și darea în plată”, București, 7-8 octombrie 

2016 

53. Înconjurată de o maximă discreție: Fiducia, participare la dezbaterea organizată de 

juridice.ro, București, 31 octombrie 2016, http://dezbateri.juridice.ro/6660/inconjurata-

de-o-maxima-discretie-fiducia  

54. I se spunea „Buldozerul”: Despre concursul dintre sechestru și ipotecă, prezentare 

susținută în cadrul Conferinței Naţionale de Insolvență, ediția a IV-a, „Incidența 

penalului în insolvență”, București, 3-4 noiembrie 2016 

55. Mai binele este dușmanul binelui? Despre locul AEGRM după 16 ani de existență, 

prezentare susținută în cadrul Conferinței „Publicitatea mobiliară. Important, urgent 

și accesibil”, București, 10 noiembrie 2016 

56. Incertitudinile şi pericolele undelor electromagnetice, participare la dezbaterea 

organizată de juridice.ro, București, 23 ianuarie 2017, 

https://dezbateri.juridice.ro/6899/incertitudinile-si-pericolele-undelor-electromagnetice  

57. Rămâne cum am stabilit (623 și 639), participare la dezbaterea organizată de juridice.ro, 

București, 30 ianuarie 2017, https://dezbateri.juridice.ro/6918/ramane-cum-am-stabilit-

623-si-639  

58. Paradoxul călătorului în timp a fost evitat… la timp: Condițiile (constituționale ale) 

dării în plată, prezentare susținută în cadrul Conferinței „Să înțelegem impreviziunea. 

Soluții și remedii. Dare în plată, conversie. Curtea Constituțională dixit”, București, 

16 februarie 2017, https://conferinte.juridice.ro/sa-intelegem-impreviziunea-solutii-si-

remedii-dare-in-plata-conversie-curtea-constitutionala-dixit  

59. Chiar poate fi pus în executare un contract de ipotecă? Oricum? Oricând?, prezentare 

susținută în cadrul Conferinței „Probleme dificile de executare silită”, ediția a 6-a, 

București, 17 februarie 2017, https://conferinte.juridice.ro/executare-silita-2017  

60. Banca te creditează și când te garantează? Scrisoarea de garanție ca instrument de 

creditare, prezentare susținută în cadrul Conferinței de drept bancar, Ediția a VI-a, 

„Formele speciale ale creditului bancar”, Timișoara, 31 martie 2017 

61. O fata morgana a achiziției imobiliare: LIBER DE SARCINI, participare la dezbaterea 

organizată de juridice.ro, București, 3 aprilie 2017, https://dezbateri.juridice.ro/7159/o-

fata-morgana-a-achizitiei-imobiliare-liber-de-sarcini   

62. Aplicarea în timp a OUG 52/2016, prezentare susținută în cadrul Conferinței 

internaționale „Contractele de credit pentru bunuri imobile”, București, 7 aprilie 2017 

63. Natura bunurilor incorporale și garanțiile ce se pot constitui asupra lor, prezentare 

susținută în cadrul Conferinței „Bunurile incorporale”, Timișoara, 12 mai 2017 

(+moderator) 

64. Cine este mai presus de rege? Executarea ipotecii asupra numerarului în insolvență, 

prezentare susținută în cadrul Colocviilor juridice ale Băncii Naționale a României, ediția 

a XVIII-a, „Rolul și comportamentul instituțiilor de credit în cazul insolvenței 

întreprinderilor în dificultate. Probleme actuale de guvernanță bancară”, Cluj-

Napoca, 8 iunie 2017 

65. Dreptul comercial – un drept (exclusiv) obiectiv?, prezentare susținută în cadrul 

Conferinței naționale de drept comercial, ediția a VII-a, „Dreptul comercial. Un drept 

reformator în căutarea reformei”, Cluj-Napoca, 9 iunie 2017 

66. Caracterul executoriu al contractului de ipotecă, prezentare susținută în cadrul 

Conferinței naționale de executare silită, Ediția a VIII-a, „Probleme actuale de 

executare silită în dezbaterea specialiștilor. Totul despre cheltuielile de executare 

http://dezbateri.juridice.ro/6660/inconjurata-de-o-maxima-discretie-fiducia
http://dezbateri.juridice.ro/6660/inconjurata-de-o-maxima-discretie-fiducia
https://dezbateri.juridice.ro/6899/incertitudinile-si-pericolele-undelor-electromagnetice
https://dezbateri.juridice.ro/6918/ramane-cum-am-stabilit-623-si-639
https://dezbateri.juridice.ro/6918/ramane-cum-am-stabilit-623-si-639
https://conferinte.juridice.ro/sa-intelegem-impreviziunea-solutii-si-remedii-dare-in-plata-conversie-curtea-constitutionala-dixit
https://conferinte.juridice.ro/sa-intelegem-impreviziunea-solutii-si-remedii-dare-in-plata-conversie-curtea-constitutionala-dixit
https://conferinte.juridice.ro/executare-silita-2017
https://dezbateri.juridice.ro/7159/o-fata-morgana-a-achizitiei-imobiliare-liber-de-sarcini
https://dezbateri.juridice.ro/7159/o-fata-morgana-a-achizitiei-imobiliare-liber-de-sarcini
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silită”, București, 21-22 septembrie 2017 

67. Câte nuanțe de gri are creditul? Despre tehnici de creditare la limita legii și dincolo de 

ea, prezentare susținută în cadrul Colocviilor juridice ale Băncii Naționale a României, 

Ediția a XX-a, „Alternative la banking (law)”, Timișoara, 30 martie 2018 

68. Ce e prea mult strică: Despre eficiență în sistemele de publicitate (i)mobiliară, 

prezentare susținută în cadrul Conferinței „Publicitate și opozabilitate în dreptul 

privat român”, Cluj-Napoca, 13 aprilie 2018 

69. Obiectiv vs. Subiectiv în evaluarea bonității clientului de credit, prezentare susținută în 

cadrul Conferinței internaționale „Aspecte cheie în activitatea financiar-bancară”, 

București, 18-20 aprilie 2018 

70. Este puterea de reprezentare o veritabilă putere? Aplicații în materia persoanei juridice, 

prezentare susținută în cadrul Conferinței „Probleme dificile de drept civil – 

Conferința Valeriu Stoica”, ediția a VII-a, „Reprezentarea în dreptul privat român”, 

București, 26 octombrie 2018 

71. Standardele: între dorința de flexibilizare a dreptului și rigorile statului de drept, 

prezentare susținută în cadrul Conferinței internaționale bienale a Facultății de Drept din 

Timișoara, ediția a XII-a, „Reguli vs. standarde în dreptul afacerilor”, Timișoara, 2-3 

noiembrie 2018 

72. All or Nothing: On the value of the hypothec, prezentare susținută în cadrul Conferinței 

internaționale „In honorem DAN CHIRICĂ. Între Dogmatica Dreptului și Rațiunea 

Practică”, Cluj-Napoca, 8-9 noiembrie 2018 

73. Califul Harun al-Rashid intră într-un bar: Despre rolul conciliatorului CSALB, 

prezentare susținută în cadrul Conferinței „Soluționarea alternativă a litigiilor în 

domeniul financiar-bancar. De la deziderat la realitate”, București, 15 noiembrie 

2018 

74. Statul și Piața: Dragoste cu năbădăi, prezentare susținută în cadrul Conferinței 

„Probleme dificile de drept comercial”, ediția a IV-a, „Creșterea, descreșterea și 

sugrumarea afacerii”, București, 16 noiembrie 2018 

75. În spatele oglinzii: voința ca putere, prezentare susținută în cadrul Conferinței „Dreptul 

românesc la 100 de ani de la Marea Unire”, București, 22-23 noiembrie 2018 

76. Cât de imprevizibilă devine darea în plată?, prezentare susținută în cadrul Conferinței 

„Darea în plată – aspecte practice și analiza impactului propunerilor pentru 

modificarea Legii nr. 77/2016”, București, 14 decembrie 2018 

77. The unforeseeable discovery of hardship. Case law of the Romanian Constitutional 

Court and possible effects on international trade, prezentare susținută în cadrul 

Conferinței internaționale în domeniul arbitrajului și contractelor comerciale 

internaționale, ediția a 6-a, București, 1 martie 2019 

78. Dincolo de bine și rău: Este criptomoneda bun(ă la ceva)?, prezentare susținută în 

cadrul Colocviilor juridice ale Băncii Naționale a României, Ediția a XXIII-a, 

„Criptomoneda. O perspectivă juridică”, Timișoara, 29 martie 2019 

79. Când penalul ține loc de civil: despre soarta ipotecii în cazul desființării titlului, 

prezentare susținută în cadrul Conferinței Gheorghe Beleiu (ed. 1), „Actul juridic în 

Noul Cod civil. Probleme teoretice cu implicații practice”, București, 23-24 mai 2019 

(+ organizator în colaborare cu Marian Nicolae, George-Alexandru Ilie și Cristian 

Paziuc) 

80. Unde se înscriu terții în RNPM?, prezentare susținută în cadrul Conferinței „Probleme 

dificile de drept civil – Conferința Valeriu Stoica”, ediția a VIII-a, „Codul civil. În 

căutarea terților”, București, 24 octombrie 2019 

81. Particularități ale dreptului de ipotecă, prezentare susținută în cadrul Conferinței 

„Comparație între Codul civil al României și Codul civil al Republicii Moldova”, 

București, 21-22 noiembrie 2019 

82. (Mai) Este dreptul civil util în activitatea bancară?, prezentare susținută în cadrul 

Forumului Național de Drept Bancar, ediția I, „Provocări de ordin legislativ și juridic 

pentru instituțiile de credit din România”, București, 26 noiembrie 2019 
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83. Un inorog fuma o pipă: Despre ideologia realismului juridic, prezentare susținută în 

cadrul Centrului de drept natural și analiză normativă, București, 26 noiembrie 2019 

84. Ce facem DUPĂ ce găsim o clauză abuzivă?, prezentare susținută în cadrul Conferinței 

Institutului Național al Magistraturii „Probleme de practică neunitară în litigiile cu 

băncile, în materia raporturilor consumator-profesionist”, București, 3-4 iunie 2019 

85. Cât de des mergem cu omnibusul? Sfera de aplicare a art. 2316 NCC, prezentare 

susținută în cadrul Conferinței „Bright Future Banking. Cele mai importante tendințe 

în banking-ul viitorului”, București, 20 februarie 2020 

86. Urgența în contractele de servicii (bancare), prezentare susținută în cadrul Conferinței 

online „Urgența în Drept”, www.drept.unibuc.ro, 30-31 martie 2020 

87. Forța majoră între litera legii și scopul urmărit de legiuitor, participare la dezbaterea 

organizată de juridice.ro, București, 6 aprilie 2020, 

https://dezbateri.juridice.ro/13047/forta-majora-intre-litera-legii-si-scopul-urmarit-de-

legiuitor 

88. Executarea ipotecii mobiliare asupra creanțelor, participare la dezbaterea organizată de 

juridice.ro, București, 18 mai 2020, https://dezbateri.juridice.ro/13360/executarea-

ipotecii-mobiliare-asupra-creantelor 

89. Cum (de)construim o instituție juridică: despre esența ipotecii, prezentare susținută în 

cadrul Conferinței Naționale de Drept Comercial 2020 (ed. 10) „Substance over form. 

Ipostaze în dreptul afacerilor”, online, 

https://evenimente.juridice.ro/2020/05/conferinta-nationala-de-drept-comercial-2020-12-

13-iunie-2020-online.html, 12-13 iunie 2020 

 

G. Premii, diplome, distincții 

 

1. Premiul „Istrate Micescu” acordat în cadrul PREMIILOR ȘTIINȚIFICE ale Uniunii 

Juriștilor din România, Societății „Titu Maiorescu” și ale revistelor „Dreptul” și „Palatul 

de Justiție” pe anul 2011 

2. Premiul „Henri Capitant” acordat în colaborare cu Asociația „Henri Capitant” din 

România și Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România în cadrul 

Premiilor Revistei Române de Drept Privat 2011 
3. Premiul „Octavian Căpățînă” acordat în cadrul Premiilor Revistei Române de Drept 

Privat 2008 
4. Diploma specială pentru gândire juridică acordată de Societatea de Științe Juridice 

pentru anul 2016 

 

H. Granturi/Contracte directe de cercetare/Proiecte de cercetare 

 

1. „Burse Universitare în România prin Sprijin European pentru Doctoranzi si Post-

doctoranzi (BURSE DOC-POSTDOC)”, Cod Contract: POSDRU/159/1.5/S/133255 

(2014-2015) 

2. „Viziune, Adaptabilitate, Performanță în Programele de Masterat în Științe Juridice”, 

Cod Contract: POSDRU/156/1.2/G/139077 (expert invitat) 

3. Proiectul de cercetare Aplicarea legii în timp în materia contractelor de credit, 

desfășurat sub egida Institutului pentru Politici Publice (2016) 

4. Groupe de recherche IRJS (Paris 1) – Université de Bucarest, "Comparaison du projet de 

réforme du droit français des contrats et du régime de l’obligation, avec le nouveau code 

civil roumain" (2015-2016) 

5. Groupe de recherche IRJS (Paris 1) – Université de Bucarest, "Comparaison de l'avant-

projet de réforme du droit français de la responsabilité civile avec le nouveau Code civil 

roumain" (2017-2018) 

6. Groupe de recherche IRJS (Paris 1) – Université de Bucarest, "Garanties" (2019-2020) 

http://www.drept.unibuc.ro/
https://dezbateri.juridice.ro/13047/forta-majora-intre-litera-legii-si-scopul-urmarit-de-legiuitor
https://dezbateri.juridice.ro/13047/forta-majora-intre-litera-legii-si-scopul-urmarit-de-legiuitor
https://dezbateri.juridice.ro/13360/executarea-ipotecii-mobiliare-asupra-creantelor
https://dezbateri.juridice.ro/13360/executarea-ipotecii-mobiliare-asupra-creantelor
https://evenimente.juridice.ro/2020/05/conferinta-nationala-de-drept-comercial-2020-12-13-iunie-2020-online.html
https://evenimente.juridice.ro/2020/05/conferinta-nationala-de-drept-comercial-2020-12-13-iunie-2020-online.html
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I. Editor de cărți 

 

1. In honorem VALERIU STOICA. Drepturi, libertăți și puteri la începutul mileniului al III-lea 

(în colaborare cu Marian Nicolae și Laura Toma Dăuceanu), editura Universul juridic, 

București, 2018, 1177 + XL p.; 

2. Dreptul și economia: Două oglinzi ale aceleiași realități, „Revista română de drept privat” 

nr. 1/2019, 524 p.; 

3. Dreptul românesc la 100 de ani de la Marea Unire (în colaborare cu Paul Pop), editura 

Hamangiu, București, 2020, 844 + XIII p. 

 

J. Interviuri 

 

1. Cesionarea creditelor bancare, interviu dat în cadrul ZFLive (2016), disponibil la adresa 

http://www.zf.ro/banci-si-asigurari/video-zf-live-radu-rizoiu-avocat-chiar-si-o-persoana-

fizica-poate-prelua-credite-neperformante-de-la-banci-15079589 

2. Și așa am ajuns să văd eu Dreptul scos din cărți și pus la treabă într-o societate de 

avocatură…, interviu pentru juridice.ro (2016), disponibil la adresa 

https://www.juridice.ro/461553/radu-rizoiu-si-asa-am-ajuns-sa-vad-eu-dreptul-scos-din-

carti-si-pus-la-treaba-intr-o-societate-de-avocatura.html 

3. Prefer să plec de la premisa că oamenii sunt fundamental buni, interviu pentru Editura 

Solomon (2019), disponibil la adresa https://www.editurasolomon.ro/interviu-cu-radu-

rizoiu-prefer-sa-plec-de-la-premisa-ca-oamenii-sunt-fundamental-buni/ 

4. How Justice did me justice, participare la ELSATalk (19 noiembrie 2019) 

5. Despre muncă, zâmbete și dedicare - interviul cu dl prodecan pe relația cu studenții, conf. 

univ. dr. Radu Alexandru Rizoiu, disponibil la adresa https://www.asd-ub.ro/interviu-radu-

rizoiu/ (26 martie 2020) 

6. S-ar putea ca această criză să mai reducă din prăpastia generațională, interviu disponibil la 

adresa https://www.juridice.ro/essentials/3770/radu-rizoiu-s-ar-putea-ca-aceasta-criza-sa-

mai-reduca-din-prapastia-generationala (15 mai 2020) 

 

K. Comisii doctorat 

 

1. Susținere teză Dan Cărămidariu, UVT, Timișoara, 31 ianuarie 2020 

2. Susținere referat Flavius Moțu, UVT, Timișoara, 31 ianuarie 2020 

 

 

http://www.zf.ro/banci-si-asigurari/video-zf-live-radu-rizoiu-avocat-chiar-si-o-persoana-fizica-poate-prelua-credite-neperformante-de-la-banci-15079589
http://www.zf.ro/banci-si-asigurari/video-zf-live-radu-rizoiu-avocat-chiar-si-o-persoana-fizica-poate-prelua-credite-neperformante-de-la-banci-15079589
https://www.juridice.ro/461553/radu-rizoiu-si-asa-am-ajuns-sa-vad-eu-dreptul-scos-din-carti-si-pus-la-treaba-intr-o-societate-de-avocatura.html
https://www.juridice.ro/461553/radu-rizoiu-si-asa-am-ajuns-sa-vad-eu-dreptul-scos-din-carti-si-pus-la-treaba-intr-o-societate-de-avocatura.html
https://www.editurasolomon.ro/interviu-cu-radu-rizoiu-prefer-sa-plec-de-la-premisa-ca-oamenii-sunt-fundamental-buni/
https://www.editurasolomon.ro/interviu-cu-radu-rizoiu-prefer-sa-plec-de-la-premisa-ca-oamenii-sunt-fundamental-buni/
https://www.asd-ub.ro/interviu-radu-rizoiu/
https://www.asd-ub.ro/interviu-radu-rizoiu/
https://www.juridice.ro/essentials/3770/radu-rizoiu-s-ar-putea-ca-aceasta-criza-sa-mai-reduca-din-prapastia-generationala
https://www.juridice.ro/essentials/3770/radu-rizoiu-s-ar-putea-ca-aceasta-criza-sa-mai-reduca-din-prapastia-generationala

