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Profesor univ. dr. Marian Nicolae 

LISTA DE LUCRĂRI  

 

 

A. TEZA DE DOCTORAT 

 

Prescripţia extinctivă, Teză de doctorat, susținută la 16 decembrie 2003 la Facultatea de 

Drept a Universității din Bucureşti şi publicată la Ed. Rosetti, Bucureşti, 2004, 647 pagini; 

lucrare distinsă cu Premiul „Istrate Micescu” pe anul 2004 al Uniunii Juriștilor din 

România şi al Societății Academice «Titu Maiorescu». 

 

B. TRATATE, CURSURI UNIVERSITARE, MONOGRAFII ETC. 

 

 

- Ghid de utilizare a Regulilor de procedură arbitrală. Curtea de Arbitraj Comercial 

Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României (coord.: Bazil Oglindă, 

Cornel Popa, Sorina Olaru), Ed. Wolters Kluwer2020, 351 pagini (în colaborare cu Șt. 

Deaconu, Cl.-C. Dinu, Fl. Nițu, Cr.-I. Stoica, C. Vasile) (autor al comentariilor la art. 1-3, pp. 

21-44, art. 7-9, pp. 69-78, art. 40, pp. 190-195, art. 52, pp. 299-301); 

- Nouveau Code de procédure civil roumain, traduction commentée (Noul Cod de 

procedură civilă) par Flavius Antoniu Baias, Traian Cornel Briciu, Viorel Mihai Ciobanu, 

Claudiu Constantin Dinu, Gheorghe Florea, Adina Nicolae, Marian Nicolae, Paul Pop, 

Evelina Oprina, Mirela Stancu, Șerban-Alexandru Stănescu, Mihaela Tăbârcă, Gheoghe-Liviu 

Zidaru, préface Loïc Cadiet Juriscope, Poitiers, 2018, 578 pages;  

- Drept civil. Teoria generală, vol. II, Teoria drepturilor subiective civile, Ed. Solomon, 

București, 2018, 990 pagini; lucrare distinsă cu premiul „Traian Ionașcu” pe anul 2017 pentru 

cea mai bună carte a anului în domeniul dreptului privat al Revistei române de drept privat și 

al Uniunii Executorilor Judecătorești din România; 

- Drept civil. Teoria generală, vol. I, Teoria dreptului civil, Ed. Solomon, București, 2017, 

615 pagini; lucrare distinsă cu premiul „Mihail Eliescu” pe anul 2017 al Uniunii Juriștilor din 

România și premiul „Traian Ionașcu” pe anul 2017 pentru cea mai bună carte a anului în 

domeniul dreptului privat al Revistei române de drept privat și al Uniunii Executorilor 

Judecătorești din România; 

- Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat, vol. II, Art. 527-1.134 (coord. V. M. 

Ciobanu, M. Nicolae) (în colaborare), Ed. Universul Juridic, București, 2016, 1831 pagini 

(autor al comentariilor la art. 548-554, pp. 86-150, art. 622-631, pp. 289-346, art. 706-711, pp. 

581-646); lucrare distinsă cu premiul „Mihail Eliescu” pe anul 2016 al Uniunii Juriștilor din 

România și Premiul „Traian Ionașcu” pe anul 2016 pentru cea mai bună carte a anului în 

domeniul dreptului privat al Revistei române de drept privat și al Uniunii Executorilor 

Judecătorești din România; 

- Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat, vol. I, Art. 1-525 (coord. V. M. 

Ciobanu, M. Nicolae) (în colaborare), ed. a II-a revizuită și adăugită, Ed. Universul Juridic, 

București, 2016, 1588 pagini (autor al comentariilor la art. 24-28, pp. 98-141); lucrare distinsă 

cu premiul „Mihail Eliescu” pe anul 2016 al Uniunii Juriștilor din România; 
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- Drept civil. Persoanele (coord. M. Nicolae), Ed. Universul Juridic, București, 2016, 563 

pagini (în colaborare cu Vasile Bîcu, George-Alexandru Ilie și Răzvan Rizoiu; autor al cap. 

VII, titlul II, pp. 434-491); 

- Unificarea dreptului obligațiilor civile și comerciale, Ed. Universul Juridic, București, 

2015; 720 pagini; 

- Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat, vol. I, Art. 1-525 (coord. V. M. 

Ciobanul, M. Nicolae) (în colaborare), Ed. Universul Juridic, București, 2013, 1314 pagini 

(autor al comentariilor la art. 24-28, pp. 61-102); 

- Nouveau Code civil roumain, traduction commentée (Noul Cod civil) par Marieta 

Avram, Flavius Baias, Razvan Dinca, Bogdan Dumitrache, Marian Nicolae, Cătălin Marian 

Predoiu, Aladar Sebeni et Valeriu Stoica, Juriscope & Dalloz, Paris, 2013, 748 pages; 

- Contribuții la studiul conflictului de legi în timp în materie civilă (în lumina Noului Cod 

civil), Ed. Universul Juridic, București, 2013, 596 pagini; lucrare distinsă cu premiul „Andrei 

Rădulescu” pe anul 2013, al Uniunii Juriștilor din România; 

- Codex iuris civilis, 2 tomuri (t. I, „Noul Cod civil”, ediție critică, 842 pagini; t. II, „Legi 

conexe (derogatorii și complementare) Noului Cod civil”, 1615 pagini), Ed. Universul Juridic, 

București, 2012; 

- Tratat de publicitate imobiliară, 2 vol., ediția a doua revăzută și adăugită, Ed. Universul 

Juridic, Bucureşti, 2011, 1413 pagini; 

- Tratat de prescripție extinctivă, Ed. Universul Juridic, București, 2010, 1288 pagini; 

lucrare distinsă cu Premiul „Traian Ionașcu” pe anul 2010 pentru cea mai bună carte a anului 

în domeniul dreptului privat al Revistei române de drept privat și al Uniunii Executorilor 

Judecătorești din România; 

- Tratat de publicitate imobiliară, 2 vol., Ed. Universul Juridic, București, 2006, 1354 

pagini; lucrare distinsă cu Premiul „Andrei Rădulescu” al Academiei Române pe anul 2006 şi 

Premiul „Mihail Eliescu” pe anul 2006 al Uniunii Juriștilor din România şi al Societății 

Academice „Titu Maiorescu”; 

- Actul juridic civil (Titlul I) și Prescripția extinctivă (Titlul II), în „Instituţii de drept civil. 

Curs selectiv pentru licență 2009-2010” de B. Dumitrache, M. Nicolae, C. Toader şi R. 

Popescu, Ed. Universul Juridic, București, 2009 (coordonatori: Fr. Deak, C. Bîrsan, Gh. 

Beleiu), 164 pagini; 

- Actul juridic civil (Titlul I)şi Prescripția extinctivă (Titlul II), în „Instituţii de drept civil. 

Curs selectiv pentru licenţă 2006-2007” de B. Dumitrache, M. Nicolae, C. Toader şi R. 

Popescu, Ed. Universul Juridic, București, 2006 (coordonatori: Fr. Deak, C. Bîrsan, Gh. 

Beleiu ), 154 pagini; 

- Actul juridic civil (Titlul I)şi Prescripția extinctivă (Titlul II), în „Instituții de drept civil. 

Curs selectiv pentru licență 2004-2005” de B. Dumitrache, M. Nicolae, C. Toader şi R. 

Popescu, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2004 (coordonatori: Fr. Deak, C. Bîrsan, Gh. 

Beleiu), 150 pagini; 

- Regimul juridic al imobilelor preluate abuziv. Legea nr. 10/2001 comentată şi adnotată, 

vol. 1, ediția a II-a revăzută şi adăugită, (în colaborare cu Flavius A. Baias şi Bogdan 

Dumitrache), Ed. Rosetti, Bucureşti, 2002, 328 pagini; autor al Titlului II, Partea I, pp. 19-68, 

și ale Capitolelor III, IV, V și VI (considerațiile generale și comentarii la art. 46-52), pp. 205-

244, 245-247, 248-251, 263-286, 293-323; 

- Ghid legislativ pentru organizațiile neguvernamentale din România, Asociaţia pentru 

apărarea drepturilor omului în România - Comitetul Helsinki, Bucureşti, 2002 (în colaborare 

cu Marieta Avram, Horaţiu Dumitru şi Bogdan Dumitrache), 251 pagini. 

- Actul juridic civil şi Prescripţia extinctivă, în „Instituții de drept civil. Curs selectiv 

pentru licență 2001-2002” de B. Dumitrache, M. Nicolae şi R. Popescu, Ed. Universul Juridic, 

Bucureşti, 2001 (coordonatori: Fr. Deak, C. Bîrsan, Gh. Beleiu), pp. 7-135; 
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- Regimul juridic al imobilelor preluate abuziv, Ed. Rosetti, București, 2001 (în colaborare 

cu Flavius A. Baias şi Bogdan Dumitrache), 2 volume: Legea nr.10/2001 comentată şi 

adnotată, vol. 1, 290 pagini (autor al Titlului II, Partea I, pp. 19-63, și ale Capitolelor III, IV, 

V și VI [considerațiile generale și comentarii la art. 46-52], pp. 200-231, 232-234, 235-238, 

239-257, 265-285), şi Legislație şi jurisprudență, vol. 2, 240 pagini (cu note de M. Nicolae); 

lucrare distinsă cu Premiul „Copy – Ro” pe anul 2001 al Societății de Gestiune Colectivă a 

Drepturilor de Autor de le lângă Uniunea Scriitorilor din România; 

- Codul familiei, Ed. Rosetti, Bucureşti, 2001 (în colaborare cu Adina Nicolae), 406 

pagini. 

- Publicitatea imobiliară si noile cărți funciare, Edit Mihaela Press, București, 2000, 600 

pagini; 

- Actul juridic civil (Titlul I) şi Prescripția extinctivă (Titlul II), în „Instituții de drept civil. 

Curs selectiv pentru licență 1999-2000”, Edit Mihaela Press, Bucureşti, 1999, (coordonatori: 

Fr. Deak, C. Bîrsan, Gh. Beleiu), pp. 5-134; 

- Actul juridic civil (Titlul I)şi Prescripția extinctivă (Titlul II), în „Drept civil român. 

Curs selectiv pentru licență” (colectiv), 3 ediții (1996, 1997, 1998), Edit Mihaela Press, 

Bucureşti (coordonatori: Fr. Deak, C. Bîrsan, Gh. Beleiu), pp. 3-121; 

 

 

C. ÎNGRIJIRI DE EDIŢII: 

 

 

1. Gheorghe Beleiu, Drept civil român. Introducere în dreptul civil. Subiectele 

dreptului civil, 2 ediții (1998, 1999-2000), Ed. Șansa, Bucureşti (în colaborare cu Petrică 

Truşcă), 508 pagini (ultima ediție); 

2. Gheorghe Beleiu, Drept civil român. Introducere în dreptul civil. Subiectele 

dreptului civil, 5 ediții ( 2001, 2003, 2004, 2005, 2007), Ed. Universul juridic, Bucureşti (în 

colaborare cu Petrică Truşcă), 600 pagini (ultima ediție); 

3. Ministerul Justiției, Codul de procedură civilă cu modificările şi completările aduse 

prin O.U.G. nr. 138/2000, ediție oficială (în colaborare), Monitorul Oficial, Bucureşti, 2000. 

 

 

D. COORDONARE DE CULEGERI DE STUDII: 

 

 - Volumul colectiv „140 de ani de la nașterea lui Constantin Hamangiu (1863-1932). 

Culegere de studii”, Supliment al revistei „Pandectele române” nr. 1/2003; 

- Volumul colectiv „In honorem Ion Deleanu. Culegere de studii”, Supliment „Pandectele 

române” – 2004;  

- Volumul colectiv „In honorem Corneliu Bîrsan & Liviu Pop. Culegere de studii”, Ed. 

Rosetti, Bucureşti, 2006;  

- Volumul colectiv „Credite pentru consumatori. Provocări legislative și tensiuni 

constituționale românești” (împreună cu Ionuț-Florin Popa), Ed. Solomon, București, 2017 

- Volumul colectiv „In honorem Valeriu Stoica, Drepturi, libertăți și puteri la începutul 

mileniului al III-lea” ((împreună cu Radu Rizoiu și Laura-Toma Dăuceanu), Ed. Universul 

Juridic, București, 2018; 

- Volumul colectiv „Actul juridic în Noul Cod civil. Probleme teoretice cu implicații 

practice”, Ed. Solomon, București, 2020 
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E. STUDII, ARTICOLE, NOTE, COMUNICĂRI ETC.: 

 

 

1. Nota I (critică) la decizia nr. 1795/1992 a Tribunalului municipiului Bucureşti, Secția a IlI-

a civilă, în „Dreptul”, nr. 9/1993, pp. 61-68;  

2. Nota (critică) la decizia nr. 261/1995 a Curții de Apel Bucureşti, Secția a III-a civilă, în 

„Dreptul”, nr. 3/1996, pp. 69-74; 

3. Efectele Legilor nr. 58/1974 si nr. 59/1974 asupra dobândirii terenurilor prin prescripţia 

achizitivă, în „Dreptul”, nr. 5/1996, pp. 45-52; 

4. Nota (critică – explicativă) la sentința civilă nr. 4203/h1995 a Judecătoriei sectorului 5 

Bucureşti, în „Dreptul” nr. 11/1996, pp. 108-113; 

5. Contractul de ipotecă, în „Revista de drept comercial”, nr. 9/1997, pp. 93-111;  

6. Discuții în legătură cu răspunderea solidară în materia obligațiilor comerciale, în „Revista 

de drept comercial”, nr. 12/1997, pp. 112-124; 

7. Constituirea asociațiilor de proprietari, în „Dreptul”, nr. 2/1998, pp. 17-29 (în colaborare cu 

Adina Nicolae); 

8. Reconstituirea actuală a dreptului de proprietate asupra unor categorii de terenuri în temeiul 

Legii nr .18/1991, republicată, în „Dreptul”, nr. 5/1998, p. 3-28; 

9. Moștenitorii îndreptățiți să beneficieze de repunerea în termen în  temeiul art. IV din Legea 

nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar, II, în „Dreptul”, nr. 

6/1998, p. 7-18; 

10. Legea nr. 54/1998 privind circulația juridică a terenurilor în „Dreptul”, nr. 8/1998, pp. 3-

18; 

11. Valabilitatea mandatului verbal şi a mandatului tacit de stabilire a dreptului de proprietate 

în temeiul Legii fondului funciar, II, în „Dreptul”, nr. 1/1999, pp. 23-30; 

12. Discuții privitoare la reprezentarea succesorală, II, în „Dreptul”, nr. 4/1999, pp. 29-40 (în 

colaborare cu Bogdan Dumitrache); 

13. Considerații asupra Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 

acesteia, în „Dreptul nr. 6/1999, pp. 3-21; 

14. Căile de atac care pot fi exercitate împotriva încheierilor birourilor de carte funciară din 

zonele țării în care este încă aplicabil Decretul-lege nr. 115/1938, II, în „Dreptul”, nr. 

10/1999, pp. 53-62; 

15. Repunerea în termenul de prescripţie, în „Dreptul”, nr. 11/1999, pp. 46-63. 

16. Probleme speciale privind domeniul prescripţiei extinctive, în „Analele Universității 

Bucureşti”, seria Drept, Supliment, 1999, p. 11-54; 

17. Nota (critică) la decizia nr. 3090 din 22 septembrie 1999 a Curții Supreme de Justiţie, 

secţia civilă, în „Dreptul”, nr. 2/2000, pp. 148-156 (în colaborare cu Viorel Mihai Ciobanu); 

18. Considerații asupra Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra 

terenurilor agricole şi a celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar 

nr .169/1997, în „Dreptul”, nr. 3/2000, pp. 3-27; 

19. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Codului de procedură civilă (în 

colaborare) – Revista „Juridica”, Supliment, nr. 5/2000; 

20. Discuții cu privire la aplicarea în timp a art. 35-36 din Legea nr. 33/1994 privind 

exproprierea pentru cauza de utilitate publică, în „Dreptul”, nr. 11/2000, pp. 23-34; 

21. Modificările aduse Codului de procedură civilă prin Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr. 138/2000, partea I, în „Dreptul”, nr. 1/2001, pp. 3-22 (în colaborare cu Viorel Mihai 

Ciobanu şi Gabriel Boroi); 
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22. Modificările aduse Codului de procedură civilă prin Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr. 138/2000, partea a II-a, în „Dreptul”, nr. 2/2001, pp. 3-41 (în colaborare cu Viorel Mihai 

Ciobanu şi Gabriel Boroi); 

23. Modificările aduse Codului de procedură civilă prin Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr. 138/2000, partea a III-a, în „Dreptul”, nr. 4/2001, pp. 3-37 (în colaborare cu Viorel Mihai 

Ciobanu şi Gabriel Boroi); 

24. Discuţii în legătură cu garantarea creditului ipotecar pentru construcțiile de locuințe, II, în 

„Dreptul”, nr. 1/2001, pp. 50-63; 

25. Nota (critică) la decizia nr. VIII din 21 decembrie 2000 a Secțiilor Unite ale Curții 

Supreme de Justiţie, în „Dreptul”, nr. 5/ 2001, pp. 223-227 (în colaborare cu Viorel Mihai 

Ciobanu şi Gabriel Boroi); 

26. Nota II (explicativ-aprobativă) la decizia nr. 1899 din 26 mai 2000 a Secției de 

contencios-administrativ a Curții Supreme de Justiţie, în „Dreptul”, nr. 6/2001, pp. 135-144; 

27. Discuții privind interdicțiile legale de înstrăinare a unor bunuri imobiliare, III, în 

„Dreptul”, nr. 7/2001, pp. 44-59; 

28. Nota (explicativă) la decizia nr. 1811 din 19 mai 2000 a Secției de contencios 

administrativ a Curții Supreme de Justiţie, în „Pandectele române”, nr. 2/2001, pp. 53-54; 

29. Nota (explicativă) la decizia nr. 1304 din 12 aprilie 2000 a Secției civile a Curții Supreme 

de Justiţie, în „Pandectele române”, nr. 2/2001, pp. 122-126; 

30. Nota (critică şi explicativă) la decizia nr. 834 din 10.03.2000 a Secției a III - a civile a 

Curții de Apel Bucureşti, în „Pandectele române”, nr. 3/2001, pp. 151-159; 

31. Modificările aduse Legii nr. 1/2000 prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 102/2001, 

în „Dreptul”, nr. 11/ 2001, pp. 3-27; 

32. Nota II la decizia nr. 361 din 30 ianuarie 2001 a Secției de contencios administrativ a 

Curții Supreme de Justiţie, în „Pandectele române”, nr. 2/2002, pp. 97-105; 

33. Nota critică la sent. civ. nr. 2057 din 20 februarie 2001 a Judecătoriei sectorului 1 

Bucureşti, în „Pandectele române”, nr. 2/2002, pp. 118-121; 

34. Considerații asupra calității de subiect de drept civil al unităților administrativ-teritoriale, 

în „Dreptul”, nr. 5/2002, pp. 26-49; 

35. Considerații generale asupra calității de subiect de drept civil a statului român, în 

„Pandectele române”, nr. 3/2002, pp. 211-233; 

36. Discuții privind calitatea şi reprezentarea procesuală a unităților administrativ-teritoriale, 

în „Dreptul”, nr. 6/2002, pp. 75-95; 

37. Discuții privind dreptul părinților de a consimți la adopția copilului lor minor în lumina 

deciziei Curții Constituționale nr. 277/2001, în „Dreptul”, nr. 7/2002, pp. 89-96 (în colaborare 

cu Adina Nicolae); 

38. Notă la dec. nr. 1383/R din 12 octombrie 2001 a Curții de Apel Brașov, secția civilă, în 

„Pandectele române”, nr. 5/2002, III, 294, pp. 113-119 (în colaborare cu Traian Corneliu 

Briciu);  

39. Notă (critică şi explicativă) la dec. nr. 514 din 28 februarie 2001 Curții de Apel Bucureşti, 

secția a III-a civilă, în „Pandectele române”, nr. 6/2002, III, 354, pp. 125-136 (în colaborare 

cu Răzvan Dincă);  

40. Uzucapiunea în sistemul noilor cărți funciare, în „Studia Universitas Babeș-Bolyai”, nr. 

1/2003, pp. 56-68; 

41. Competența materială a instanțelor judecătoreşti dacă subsecvent formulării acțiunii în 

anulare în temeiul art. 24 alin. 7 din Legea nr. 10/2001 se solicită, pe cale incidentală, şi 

declararea nulității absolute a actului juridic de înstrăinare a imobilului în litigiu, II, în 

„Dreptul”, nr. 9/2003, pp. 102-114 (în colaborare cu Adina Nicolae); 

42. Discuții în legătură cu natura juridică a dreptului de preempţiune, II, în „Dreptul”, nr. 

1/2004, pp. 34-64 (în colaborare cu Alexandru-George Ilie); 
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43. Prescripţia extinctivă în dreptul procesual civil (Prescripţia dreptului de a cere executare 

silită), în volumul omagial „In honorem Ion Deleanu. Culegere de studii”, Supliment 

„Pandectele române”, 2004, pp. 193-237; 

44. Discuții în legătură cu înțelesul şi sfera de aplicare a art. 28 din Legea nr. 7/1996 a 

cadastrului şi publicității imobiliare, II, în „Dreptul”, nr. 4/2005, p. 74-100; 

45. Publicitatea materială a cărților funciare, în volumul omagial „In honorem Corneliu 

Bîrsan ◊ Liviu Pop”, Editura Rosetti, 2006, 56 pagini; 

46. Acţiunile de carte funciară, în „Buletinul Institutului Național de Pregătire şi Perfecționare 

a Avocaților (INPPA)”, nr. 1/2006, pp. 5-59; 

47. Discuții privind situații conflictuale generate de hotărâri judecătoreşti contradictorii, în 

privința cărora nu există identitate de părţi, II, în „Dreptul”, nr. 4/2006, pp. 118-133 (în 

colaborare cu Adina Nicolae); 

48. Procedura de înregistrare şi rezolvare a cererilor de înscriere în cartea funciară, în 

„Buletinul Institutului Național de Pregătire şi Perfecționare a Avocaților (INPPA)”, nr. 

3/2006, pp. 35-100; 

49. Probleme de drept tranzitoriu. Legea aplicabilă nulității actului juridic civil: partea I în 

„Revista română de drept privat” nr. 6/2007, p. 94-129, şi partea II-a în „Revista română de 

drept privat” nr. 1/2008, p. 100-138; 

50. Este admisibilă acţiunea în revendicare a imobilelor preluate fără titlu supuse restituirii în 

condiţiile Legii nr. 10/2001?, în „Revista română de drept privat” nr. 2/2008, p. 76-197 (în 

colaborare cu Viorel Mihai Ciobanu şi Flavius A. Baias); 

51. Notă (critică şi explicativă) la decizia Curții Constituționale nr. 253 din 9 martie 2006 

referitoare la excepţia de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 29 din Legea nr. 10/2001 

privind regimul juridic al imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1954-22 

decembrie 1989, în „Revista română de drept privat” nr. 3/2008, p. 255-276; 

52. Regimul juridic al imobilelor expropriate în contextul dispozițiilor constituționale, al 

Convenției Europene a Drepturilor Omului şi al actelor normative cu caracter reparator, II, în 

„Revista română de drept privat” nr. 4/2008, p. 155-187; 

53. La recodification du droit civil roumain en quête de modèle, dans „Studia Universitas 

Babeş-Bolyai”, nr. 2/2008, p. 115-121 (en collaboration avec Mircea-Dan Bob); 

54. Discuții privind unele aspecte legate de aplicabilitatea în dreptul concurenței a 

prevederilor legale în materie de prescripţie a contravențiilor, în „Revista română de drept 

privat” nr. 6/2009, pp. 86-127; 

55. Unele probleme privitoare la dobândirea cu bună-credință a imobilelor supuse restituirii 

conform legilor fondului funciar, în „Revista română de drept privat” nr. 4/2010, pp. 151-176. 

56. La refonte du code civil roumain et le code civil du Québec, dans La Revue du Barreau 

Canadien, vol. 88, nr. 2 (septembre 2010), pp. 445-454 (en collaboration avec Mircea Dan 

Bob); 

57. Notă (critică și explicativă) la Decizia Curții Constituționale nr. 830/2008 referitoare la 

excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I pct. 60 din titlul I al Legii nr. 247/2005 

privind reforma în domeniile proprietății și justiției (M. Of. nr. 559 din 24 iulie 2008), în 

„Revista română de drept privat” nr. 3/2011, pp. 210-245; 

58. Prescripția extinctivă și procedurile FIDIC (1999) de soluționare a litigiilor în dreptul 

privat român, în „Revista română de drept privat” nr. 5/2011, pp. 97-151, și în „Revista 

română de arbitraj” nr. 1/2013, pp. 1-38; 

59. Principiul neretroactivității și Noul Cod civil, în vol. „Noile Coduri ale României. Noul 

Cod civil. Noul Cod de procedură civilă. Noul Cod penal. Noul Cod de procedură penală. 

Studii și cercetări juridice”, Ed. Universul Juridic, București, 2011, pp. 82-105; 
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60. A comenta este o artă dificilă, în vol. omagial „In honorem Alexandru Bacaci & Ovidiu 

Ungureanu. Culegere de studii” (coord. Cornelia Munteanu), Ed. Universul Juridic, București, 

2012, pp. 398-402; 

61. Nulitatea parțială în noul Cod civil (sau despre clauze nule și cele considerate nescrise), în 

revista „AUB Drept 2012 Supliment” (vol. Conferinței „Reglementări fundamentale în Noul 

Cod civil și în Noul Cod de procedură civilă, 17-18 februarie 2012, Facultatea de Drept, 

Universitatea București), pp. 124-136. 

62. Nulitatea parțială și clauzele considerate nescrise în lumina noului Cod civil. Aspecte de 

drept material și drept tranzitoriu, în revista „Dreptul”, nr. 11/2012, pp. 11-39; 

63. Principiul aplicării imediate a legii noi și Noul Cod civil”, în vol. Simpozionului 

Internațional „Sistemul Juridic între stabilitate și reformă”, Craiova, 18-19 noiembrie 2011, 

organizat de Universitatea Craiova – Facultatea de Drept „Nicolae Titulescu”, apărut în 

„Revista de Științe Juridice” nr. 1/2012, pp. 9-48; 

64. Legea aplicabilă proceselor și executărilor silite în curs în lumina Noului Cod civil și a 

Noului Cod de procedură civilă, în vol. colectiv „Conferința Internațională Procedura civilă – 

Procedura execuțională civilă. Fundamente ale procesului civil în Uniunea Europeană”, 5-9 

septembrie 2012, Constanța, Ed. Universul Juridic, București, 2012, pp. 153-176; 

65. Soluții la conflictul de legi în timp. În căutarea formulei ideale: De la teoria drepturilor 

câștigate la teoria normativistă (I)” – Teoria drepturilor câștigate, în „Revista română de drept 

privat” nr. 6/2012, pp. 154-206 

66. Soluții la conflictul de legi în timp. În căutarea formulei ideale: De la teoria drepturilor 

câștigate la teoria normativistă (II)” – Teoria faptului îndeplinit sau consumat, în „Revista 

română de drept privat” nr. 1/2013, pp. 137-172; 

67. Soluții la conflictul de legi în timp. În căutarea formulei ideale: De la teoria drepturilor 

câștigate la teoria normativistă (III)” – Teoria aplicării imediate a legii noi, în „Revista 

română de drept privat” nr. 2/2013, pp. 23-90; 

68. Dispoziții privind asigurarea unei practici judiciare unitare. Recursul în interesul legii. 

Sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile 

pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, în „Conferințele NOUL COD DE PROCEDURĂ 

CIVILĂ” (2012), http:/www/inm-lex.ro/NCPC/doc/Brosura%20NCPC.pdf, p. 335 și urm.; 

70. Uzucapiunea tabulară în noul Cod civil. Aspecte de drept material și de drept tranzitoriu 

(intertemporal), în revista „Dreptul” nr. 3/2013, pp. 13-48; 

71. Noul Cod civil între dreptul comun și dreptul privat comun, în vol. omagial „In honorem 

Corneliu Bîrsan”, Ed. Hamangiu & Revista Dreptul, București, 2013, pp. 29-112;  

72. Recursul în interesul legii și dezlegarea, în prealabil, a unei chestiuni de drept noi de către 

Înalta Curte de Casație și Justiție în lumina noului Cod de procedură civilă, în revista 

„Dreptul” nr. 2/2014, pp. 13-73. 

73. Strămutarea ipotecii imobiliare conform Noului Cod civil, în revista „Dreptul” nr. 

12/2014, pp. 61-79;  

74. Les conséquences de l’unification du régime juridique des obligations dans le Nouveau 

Cod civil, dans vol. du Colloque international «Le nouveau Code civil roumain: Vu de 

l’intérieur – Vu de l’extérieur », 23-25 octobre 2013, vol. I, Faculté de Droit de l’Université 

de Bucarest, 2014, pp. 317-333; 

75. Publicitatea cesiunii de creanță, în vol. omagial „Liber Amicorum Liviu Pop”, Ed. 

Universul Juridic, București, 2015, pp. 586-653; 

76. Noul Cod civil și drepturile speciale, în vol. colectiv „Conferința Internațională Reforma 

statală prin prisma noilor coduri juridice”, Constanța, 3-4 aprilie 2014, Ed. Universul Juridic, 

București, 2015, pp. 9-37; 

77. Prescripția extinctivă a dreptului de a obține executarea silită în dreptul civil român, în 

„Revista română de drept privat” nr. 2/2015, pp. 117-192 
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78. Quelques considérations sur la nullité et la caducité du contrat dans le Nouveau Code civil 

(rapport roumain), in vol. «Comparaison de la réforme du droit français des contrats et du 

régime de l’obligation avec le nouveau Code civil roumain», vol. 1, «Régime de l’obligation» 

(sous la direction de Martine Behar-Touchais, IRJS Editions, Paris, 2016, pp. 225-259 

79. Despre retroactivitatea așa-zisei legi de dare în plată, în vol. Colectiv „Legea dării în plată. 

Argumente și soluții” (coord. Valeriu Stoica), Ed. Hamangiu, București, 2016, pp. 74-97, 

disponibil și online, pe juridice.ro la adresa: http://www.juridice.ro/465212/despre-

retroactivitatea-asa-zisei-legi-de-dare-in-plata.html; 

80. Legea dării în plată: Lex authentica sau simulata?, în vol. omagial „In honorem Ion Lulă” 

(Abuzul de drept), Ed. Universul Juridic, București,2016, pp. 214-240, disponibil, într-o 

formă ușor diferită, și online, pe juridice.ro la adresa: http://www.juridice.ro/471779/legea-

darii-in-plata-lex-authentica-sau-simulata.html; 

81. La cession du contrat (rapport roumain), in vol. «Comparaison de la réforme du droit 

français des contrats et du régime de l’obligation avec le nouveau Code civil roumain », vol. 

2, «Régime de l’obligation» (sous la direction de Martine Behar-Touchais), IRJS Editions, 

Paris, 2017, pp. 273-286; 

82. Dreptul comun al contractelor nenumite, în vol. colectiv „Contractele nenumite în afaceri” 

(ed. Lucian Bercea), Ed. Universul Juridic, București, 2017, pp. 15-31, disponibil și la adresa 

www.juridice.ro (ultima accesare: 25 mai 2017); 

83. Aplicarea în timp a așa-zisei Legi de dare în plată. Despre retroactivitatea Legii nr. 

77/2016 și neconstituționalitatea Deciziei Curții Constituționale nr. 632/2016, în vol. colectiv 

„Credite pentru consumatori. Provocări legislative și tensiuni constituționale românești” 

(coord. Marian Nicolae, Ionuț-Florin Popa), Ed. Solomon, București, 2017, pp. 1-111; 

84. Noul Cod civil și sfârșitul absolutismului juridic, în vol. omagial „Liber amicorum Ioan 

Leș” (ed. coord.: Teodor Bodoașcă, Călina Jugastru, Eugen Hurubă, Verginel Lozneanu), 

Academia de Științe juridice din România & Ed. Universul Juridic, București, 2017, pp. 197-

213; 

85. Există și/sau mai este necesară incriminarea insultei și calomniei? Scurte reflecții pe 

marginea Deciziei Curții Constituționale nr. 62/2007, în „Revista română de drept privat” nr. 

1/2018, pp. 126-134 

86. La responsabilité contractuelle (rapport roumain), in vol. «Comparaison de la réforme du 

droit français de la responsabilité civile avec le nouveau Code civil roumain », vol. 1 (sous la 

direction de Patrice Jourdain et Mireille Bacache), IRJS Editions, Paris, 2018, pp. 291-314 (în 

colaborare cu George-Alexandru Ilie); 

87. In memoriam Șerban Beligrădeanu – un aristocrat al dreptului, în „Revista română de 

drept privat” nr. 2/2018, pp. 328-333; 

88. Curtea Constituțională și impreviziunea. O altă lectură tot constituțională a Deciziei nr. 

623/2016, în vol. omagial „In honorem Dan Chirică. Între dogmatica dreptului și rațiunea 

practică” (ed. principal Dan Andrei Popescu), Ed. Hamangiu, București, 2018, pp. 529-614; 

89. Natura juridică a „remediilor” (sancțiunilor) contractuale, în vol. omagial „In honorem 

Valeriu Stoica, Drepturi, libertăți și puteri la începutul mileniului al III-lea” (ed. coord.: 

Marian Nicolae, Radu Rizoiu, Laura-Toma Dăuceanu), Ed. Universul Juridic, București, 

2018, pp. 582-613; 

90. Spre o legislație unică de carte funciară sau despre odiseea unificării regimului român de 

publicitate imobiliară, în „Revista de științe juridice” nr. 2/2018, pp. 44-77; 

91. Curtea Constituțională și principiul supremației dreptului (Rule of Law). De la garantarea 

supremației Constituției la denaturarea și rescrierea acesteia: Tempus regit processum, în 

„Revista de note și studii juridice”, 2019, disponibil la adresa:  

http://www.juridice.ro/465212/despre-retroactivitatea-asa-zisei-legi-de-dare-in-plata.html
http://www.juridice.ro/465212/despre-retroactivitatea-asa-zisei-legi-de-dare-in-plata.html
http://www.juridice.ro/471779/legea-darii-in-plata-lex-authentica-sau-simulata.html
http://www.juridice.ro/471779/legea-darii-in-plata-lex-authentica-sau-simulata.html
http://www.juridice.ro/
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https://www.juridice.ro/essentials/2824/curtea-constitutionala-si-principiul-suprematiei-dreptului-rule-of-
law-de-la-garantarea-suprematiei-constitutiei-la-denaturarea-si-rescrierea-acesteia-tempus-regit-
processum; 

92. Les clauses aménageant la responsabilité (y compris la clause pénale), în vol. 

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

civil roumain», vol. 2 (sous la direction de Patrice Jourdain et Mireille Bacache), IRJS 

Editions, Paris, 2019, pp. 287-306 (în colaborare cu Radu Rizoiu); 

93. Despre declarația unilaterală de rezoluțiune și reziliere. Probleme teoretice și practice, în 

„Actul juridic în Noul Cod civil. Probleme teoretice cu implicații practice” (coord. Marian 

Nicolae), Ed. Solomon, București, 2020, pp. 185-256; 

94. Despre terți în materie de carte funciară, în „Revista română de drept privat”, nr. 1/2020, 

pp. 80-91; 

95. Dreptul comun al contractelor, în vol. omagial „Hic et nunc: Alexandru Athanasiu, 

Facultatea de drept, Centrul de drept social comparat, Ed. C.H. Beck, București, 2020, pp. 

148-168; 

96. Buna-credința și echitatea în Noul Cod civil, în „Revista română de drept privat”, nr. 

4/2020, pp. 70-110; 

97. Alignement ou distinction du sort des garants dans les procédures collectives, in vol. 

«Comparaison du droit français et du droit roumain des sûretés. Actes de rencontres des 14, 

15 et 16 mai 2019» (sous la direction de Martine Behar-Touchais et Philippe Dupichot), IRJS 

Editions, Paris, 2021, pp. 181-197 

98. Tempus regit contractum: Legea aplicabilă contractelor definitive sau de formație 

progresivă, în Revista română de drept privat”, nr. 1/2021, pp. 56-112; 

99. Curtea Constituțională și principiul supremației dreptului (Rule of Law). De la garantarea 

supremației Constituției la denaturarea și rescrierea acesteia: Tempus regit processum, în vol. 

Le colloque international «Le nouveau Code de procédure civil roumain: Vu de l’intérieur – 

Vu de l’extérieur» (sous la direction de Traian C. Briciu, Paul Pop), Faculté de Droit de 

l’Université de Bucarest, Ed. Hamangiu, 2020, pp. 118-146; 

100. Buna-credință în raporturile de muncă, în vol. omagial „In memoriam Traian Ion 

Ștefănescu”, Ed. Universul Juridic, București, 2021 (în curs de apariție) 

101. Raportul „Titlul preliminar al Codului civil român”, (Rapport „Partie introductive du 

Code civil roumain”), martie 2021, beneficiar Université de Poitiers, JURISCOPE, 72 p. 

 

 

F. RECENZII, PREFEȚE, POSTFEȚE LA LUCRĂRI JURIDICE 

 

- Postfață: Radu Rizoiu, Garanțiile reale mobiliare. O abordare funcțională. Analiza 

economică a dreptului garanțiilor reale. Introducere în regimul juridic al ipotecilor 

mobiliare, Ed. Universul Juridic, București, 2011, pp. 695-702 

- Postfață: Alin Adrian Moise, Regimul juridic al privilegiilor și ipotecilor imobiliare, 

Ed. Universul Juridic, București, 2015, pp. 542-546; 

- Postfață: Gheorghe-Liviu Zidaru, Competența instanțelor judecătorești în dreptul 

procesual civil român și german, Ed. Universul Juridic, București, 2015, pp. 648-665; 

- Postfață: Paul Pop, Sancțiuni procedurale în procesul civil, Ed. Universul Juridic, 

București, 2016, pp. 481-487 

 

G. ÎN CURS DE ELABORARE 

 

- Lecții de drept civil. Teoria generală a dreptului civil, 2021, cca 500 pagini 

-  

 

https://www.juridice.ro/essentials/2824/curtea-constitutionala-si-principiul-suprematiei-dreptului-rule-of-law-de-la-garantarea-suprematiei-constitutiei-la-denaturarea-si-rescrierea-acesteia-tempus-regit-processum
https://www.juridice.ro/essentials/2824/curtea-constitutionala-si-principiul-suprematiei-dreptului-rule-of-law-de-la-garantarea-suprematiei-constitutiei-la-denaturarea-si-rescrierea-acesteia-tempus-regit-processum
https://www.juridice.ro/essentials/2824/curtea-constitutionala-si-principiul-suprematiei-dreptului-rule-of-law-de-la-garantarea-suprematiei-constitutiei-la-denaturarea-si-rescrierea-acesteia-tempus-regit-processum
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Bucureşti, 

15 aprilie 2021                                                                  

 

        Semnătura, 
 


