
LISTA DE LUCRĂRI 

 

CĂRȚI PUBLICATE 

· Titlurile executorii, Ed. Universul Juridic, 2018 

· Sistemul sancționator aplicabil persoanelor juridice, Ed. Universul Juridic, 2021 

· Executarea silită în temeiul contractelor de credit. Practică judiciară comentată (coautorat 

cu V. Penteleev), Ed. Universul Juridic, 2021  

· Răspunderea penală a persoanei juridice. O instituție transatlantică. De la evaluarea 

vinovăției la aplicarea și executarea sancțiunilor (coordonator al volumului, alături de A.R. 

Trandafir), Ed. Solomon, 2021 

· Poprirea. O triplă perspectivă – civilă, fiscală și penală (coautorat cu R. Stanciu, A.R. 

Trandafir, H.N. Țiț), Ed. Hamangiu, 2021 

MATERIALE DIDACTICE PUBLICATE 

· Admitere în magistratură și avocatură. Ghidul candidatului. Teste grilă și minispețe, Ed. 

Universul Juridic, București, 2019 (colectiv de autori, coord. E. Stănișor) 

· Răspunderea penală a persoanei juridice. Caiet de seminar, Ed. C.H. Beck, București, 2021 

(coautorat cu A.R. Trandafir) 

ARTICOLE PUBLICATE 

· Decesul fideiusorului și mecanismul încetării contractului de fideiusiune, disponibil pe 

http://www.juridice.ro/408247/decesul-fideiusorului-si-mecanismul-incetarii-contractului-

de-fideiusiune.html 

· Contestația împotriva deciziei de impunere fiscală în lumina Convenției Europene a 

Drepturilor Omului, publicat în Revista Română de Drept Privat nr. 6/2015 

· Inopozabilitatea ca sancțiune de drept civil. Introducere. Context, publicat în Revista 

Română de Drept Privat nr. 4/2016 

· Pedepsele complementare aplicabile persoanei juridice, publicat în volumul „In Honorem” 

Nicolae Volonciu 

· Infracțiunea putativă. Studiu de caz al consecințelor erorii subiectului infracțiunilor de 

corupție, publicat în Analele Universității București 2017 

· Măsurile preventive aplicabile persoanelor juridice, publicat în Analele Universității 

București 2018 

· Individualizarea pedepselor aplicabile persoanelor juridice, publicat în Caiete de Drept 

Penal nr. 4/2018 

· Clarificarea noțiunii de titlu executoriu notarial, publicat în Revista Română de Executare 

Silită nr. 4/2018 (coautorat cu N.H.Țiț) 

· Criteriile de evaluare a vinovăției persoanei juridice, publicat în Analele Universității 

București 2019 

· Dificultăți practice in cazul mai multor urmăriri asupra aceluiași debitor − limitele urmăririi 

în Revista Română de Executare Silită nr. 3/2019 

http://www.juridice.ro/408247/decesul-fideiusorului-si-mecanismul-incetarii-contractului-de-fideiusiune.html
http://www.juridice.ro/408247/decesul-fideiusorului-si-mecanismul-incetarii-contractului-de-fideiusiune.html


· Inaplicabilitatea măsurii preventive prevăzute de art. 493 alin. (1) lit. a) C. pr. pen. cu privire 

la dizolvarea sau lichidarea persoanei juridice în procedura de insolvenţă în Caiete de Drept 

Penal nr. 3/2020 (coautorat cu A.R. Trandafir) 

· Despre executorialitatea fără titluri în Revista Română de Drept Privat nr. 3/2020 

· Efectele adopției asupra posibilității reținerii infracțiunii de incest în sarcina rudelor 

biologice. Opinie privind problema de drept ce a condus la pronunțarea Deciziei HP nr. 

52/2021 în materie penală (coautorat cu A.R. Trandafir) 

· Cifra de afaceri și activul patrimonial – criteriile speciale de individualizare a cuantumului 

zilelor-amendă în cazul persoanelor juridice în volumul „Răspunderea penală a persoanei 

juridice. O instituție transatlantică. De la vinovăție la aplicarea și executarea sancțiunilor”, 

Ed. Solomon, București, 2021 

· Inopozabilitatea ca sancțiune de drept civil. O privire asupra actelor jurisdicționale în 

volumul „In honorem” Fl. A. Baias – Aparența în drept 

· Evoluția executorialității în doctrină și jurisprudență în Revista Română de Drept Privat nr. 

2-3/2021 

 


