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LECTOR DR.  ALEXANDRU-SORIN CIOBANU 

LISTA DE PUBLICAŢII 

 

 

2014 

- „Aspecte controversate privind soluţionarea litigiilor având ca obiect contracte 

administrative”, temă prezentată în cadrul Conferinţei Naţionale 

„Administraţia publică – între misiuni şi constrângeri bugetare. Dimensiuni 

juridice şi manageriale”, organizată de Centrul de Drept Public şi Ştiinţe 

Administrative din cadrul SNSPA, Societatea Academică de Ştiinţe 

Administrative şi Institutul de Drept Public şi Ştiinţe Administrative, respectiv 

publicată în volumul conferinţei (cu acelaşi nume), la Editura Wolters Kluwer, 

Bucureşti, 2014. 

 

2013 

 

- „Observaţii privind prescriptibilitatea dreptului statului de a constata creanţe 

bugetare rezultate din „nereguli” în gestionarea programelor PHARE – studiu 

de caz”, în Revista Română de Parteneriat Public-Privat nr. 5/2013, Presearch 

Center, Bucureşti, 2013 

 

 

2012 

- „Aspecte specifice privind regimul domeniului public în România şi în Franţa. 

Insesizabilitatea. Instituirea de limite şi servituţi. Protecţia juridică specială a 

integrităţii şi afectaţiunii domeniului public”, Universul Juridic, Bucureşti, 

2012; 

-  „Inalienabilitatea şi imprescriptibilitatea domeniului public în dreptul român 

şi în dreptul francez”, Universul Juridic, Bucureşti, 2012; 

- „Drept administrativ. Selecţie de avize, decizii şi hotărâri relevante ale Curţii 

Constituţionale”, Universul Juridic, Bucureşti, 2012; 

- „Noile orientări legislative şi jurisprudenţiale privind regimul excepţiei de 

nelegalitate a actelor administrative”, în Analele Universităţii din Bucureşti – 

Seria Drept nr. III-IV/2012, CH Beck, Bucureşti, 2012. 
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2011 

- „Repere actuale privind inalienabilitatea domeniului public în dreptul 

francez”, în Revista de Drept Public nr. 4/2011; 

 

2010: 

- „Deciziile Curţii Constituţionale privind Legea contenciosului administrativ nr. 

554/2004 (Anii 2004-2009)”, Universul Juridic, Bucureşti, în coautorat cu Ana-

Maria Irina Ciobanu; 

- Comentariu privind Legea nr. 376/2009 (M.Of. nr. 835/03.12.2009), în 

Curierul Judiciar nr. 1/2010; 

- Comentariu privind O.U.G. nr. 3/2010 (M.Of. nr. 76/03.02.2010), în Curierul 

Judiciar nr. 3/2010; 

- Comentariu privind Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 14/2010 (M.Of. nr. 

397/15.06.2010).  

 

2009: 

- „Drept administrativ – Partea a II-a. Sinteze teoretice şi exerciţii practice pentru 

activitatea de seminar - Ediţia a III-a, revăzută, actualizată şi adăugită”, în 

coautorat cu Florin Coman-Kund, Editura Universul Juridic, Bucureşti; 

- „Relevanţa vechiului drept francez în procesul de formare a principiului 

inalienabilităţii domeniului public”, în Revista de drept public nr. 3/2009; 

- „Problema inalienabilităţii bunurilor domeniale în lumina legislaţiei 

revoluţionare şi a Codului civil francez din 1804”, în Analele Universităţii din 

Bucureşti – Secţiunea Drept nr. 4/2009; 

- Comentariu privind  O.U.G. nr. 9/2009 ( M. Of. nr. 126/02.03.2009 ), în Curierul 

Judiciar nr. 3/2009; 

- Comentariu privind  O.U.G. nr. 17/2009 ( M. Of. nr. 145/09.03.2009), în Curierul 

Judiciar nr. 4/2009; 

- Comentariu privind  O.U.G. nr. 37/2009 ( M. Of. nr. 264/22.04.2009 ), în Curierul 

Judiciar nr. 5/2009; 

- Comentariu privind  H.G. nr. 527/2009 ( M. Of. nr. 305/08.05.2009 ), în Curierul 

Judiciar nr. 6/2009; 

- Comentariu privind O.U.G. nr. 61/2009 ( M.Of. nr. 390/09.06.2009 ), în Curierul 

Judiciar nr. 7/2009; 

http://www.legalis.ro/legalis/search-document.seam?type=html&rowIndex=1&documentId=nvxv6mrqga4v6mjsgy&conversationId=1120623
http://www.legalis.ro/legalis/search-document.seam?type=html&rowIndex=1&documentId=nvxv6mrqga4v6mjugu&conversationId=1120640
http://www.legalis.ro/legalis/search-document.seam?type=html&rowIndex=1&documentId=nvxv6mrqga4v6mrwgq&conversationId=1120657
http://www.legalis.ro/legalis/search-document.seam?type=html&rowIndex=1&documentId=nvxv6mrqga4v6mzqgu&conversationId=1120677
http://www.legalis.ro/legalis/search-document.seam?type=html&rowIndex=1&documentId=nvxv6mrqga4v6mzzga&conversationId=1120692
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- Comentariu privind Decizia C.C. nr. 901/17.06.2009 ( M. Of. nr. 503/21.07.2009), 

în Curierul Judiciar nr. 8/2009. 

 

2008: 

- „Drept administrativ – Partea a II-a. Sinteze teoretice şi exerciţii practice pentru 

activitatea de seminar - Ediţia a III-a, revăzută, actualizată şi adăugită”, în 

coautorat cu Florin Coman-Kund, Editura Universul Juridic, Bucureşti; 

- “Legea contenciosului administrativ (cu modificările şi completările la zi) – 

Comentariu şi jurisprudenţă”, în coautorat cu Prof. Dr. Antonie Iorgovan, Liliana 

Vişan, Diana-Iuliana Pasăre, Editura Universul Juridic, Bucureşti; 

-  „Drept administrativ – Partea a I. Sinteze teoretice şi exerciţii practice pentru 

activitatea de seminar – Ediţia a II-a, revăzută şi actualizată”, în coautorat cu 

Florin Coman-Kund, Editura Universul Juridic, Bucureşti. 

- Comentariu privind Ordinul ANAF nr. 1173/2008 (M. Of. nr. 642/8.09.2008), în 

Curierul Judiciar nr. 10/2008; 

- Comentariu privind O.U.G. nr. 115/2008 (M. Of. nr. 671/29.09.2008), în Curierul 

Judiciar nr. 10/2008; 

- Comentariu privind H.G. nr. 1127/2008 (M. Of. nr. 672/30.09.2008), în Curierul 

Judiciar nr. 10/2008; 

- Comentariu privind Decizia CC nr. 1098/2008, în Curierul Judiciar nr. 12/2008 

 

2007: 

 - „Drept administrativ – Partea a II-a. Sinteze teoretice şi exerciţii practice pentru 

activitatea de seminar – Ediţia a II-a, revăzută, actualizată şi adăugită”, în coautorat 

cu Florin Coman-Kund, Editura Universul Juridic, Bucureşti; 

 - “Drept administrativ – Partea I. Sinteze teoretice şi exerciţii practice pentru 

activitatea de seminar”, în coautorat cu Florin Coman-Kund, Editura Universul 

Juridic, Bucureşti; 

 - „Regimul juridic aplicabil dreptului de administrare a bunurilor proprietate 

publică”, în Revista de Drept Public nr.4/2007 – „In Memoriam Prof.Dr. Antonie 

Iorgovan”; 

- „Dreptul de folosinţă gratuită a bunurilor proprietate publică”, în Analele 

Universităţii din Bucureşti, Seria Drept, nr.4/2007. 

 

2006: 

http://www.legalis.ro/legalis/search-document.seam?type=html&rowIndex=1&documentId=nvxv6mrqga4v6njqgm&conversationId=1120705
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 - „Drept administrativ – Partea a II-a. Sinteze teoretice şi exerciţii practice pentru 

activitatea de seminar”, în coautorat cu Florin Coman-Kund, Editura Universul 

Juridic, Bucureşti. 

 - „Consideraţii cu privire la posibilitatea revocării din funcţie a preşedintelui şi 

vicepreşedinţilor consiliilor judeţene. Studiu de caz.”, în Curierul Judiciar nr.4/2006; 

- „Termenul de introducere a acţiunii în anulare în baza art.1 alin.6 din Legea 

contenciosului administrativ nr. 554/2004”, în Curierul Judiciar nr.6/2006. 

 

2005: 

 -  “Suspendarea judiciară a executării actului administrativ în baza Legii 

contenciosului administrativ”, în Revista de Drept Public nr.1/2005. 

 

 2002: 

– “Rolul ministrului justiţiei în administrarea Justiţiei ca serviciu public de interes 

naţional”, în coautorat cu Prof.Dr. Antonie Iorgovan, în Caietele Ştiinţifice ale 

Institutului de Ştiinţe Administrative al României “Paul Negulescu”, Sibiu, 2002. 

 

2001  

– “Reguli domeniale aplicabile unor bunuri proprietate privată“, în coautorat cu 

Conf. Dr. Verginia Vedinaş, Lumina Lex, Bucureşti , 2001. 

 

 

17 martie 2014 

 

 

 

 


