Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale

Nume / Prenume

Adresă(e)
Telefon(oane)
Fax(uri)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

Locul de muncă vizat/
Domeniul ocupaţional
Experienţa profesională

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Inseraţi fotografia. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

Nicolae Marian
Mobil:
marian.nicolae@drept.unibuc.ro, marian.nicolae@rdslink.ro
română
bărbătesc

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

1995 – în prezent
Asistent universitar, Lector universitar doctor, Conferențiar universitar doctor
Activități didactice și de cercetare în domeniile: Drept civil. Teoria generală, Drept civil. Persoanele
(anul I – învățământ zi); Activitate notarială și publicitate imobiliară (anul IV – curs opțional); Teoria
actului juridic civil, Publicitatea imobiliară (în cadrul programului de master „Drept privat aprofundat”);
Drept civil aprofundat, Prescripția extinctivă (în cadrul programului de master „Drept privat
aprofundat”)
Universitatea din București, Facultatea de Drept, Bd. Mihail Kogălniceanu nr. 36-46, sector 5,
București
Predare și cercetare în domeniul juridic/învațământ superior

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

1996 – în prezent
avocat
Consultanță și asistență juridică în domeniul dreptului privat
Baroul București
liber profesionist

Numele şi adresa angajatorului

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcția sau postul ocupat
Activități și responsabilități principale
Numele și adresa angajatorului
Tipul activității sau sectorul de activitate

2003 – în prezent
arbitru
Activități de arbitraj civil și comercial intern și internațional
Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României, Bd.
Octavian Goga nr. 2, sector 3 București
arbitraj
1997-2001
Inspector general judecătoresc, director adjunct, director
Activități de inspecție judiciară, elaborare și coordonare a proiectelor de acte normative de
competența Ministerului Justiției – Direcția de studii, elaborarea actelor normative și documentare
Ministerul Justiției, Bd. Regina Elisabeta nr. 53, Sector 5, București (în prezent, str. Apolodor nr. 17,
sector 5)
Consilier juridic asimilat magistraților/magistratură
2004-2007
lector
Prelegeri de drept civil
Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților, București
Predare în domeniul juridic
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Perioada
Funcția sau postul ocupat
Activități și responsabilități principale
Numele și adresa angajatorului
Tipul activității sau sectorul de activitate

1991-1995
Judecător, Judecătoria Sector 5 București
Activități de judecată și soluționare a litigiilor
Ministerul Justiției, Bd. Regina Elisabeta nr. 53, Sector 5, București
Magistrat

Educație și formare
Perioada 1995-2003
Calificarea/diploma obţinută Doctor în Drept – Titlul tezei de doctorat: „Prescripția extinctivă” (conducător științific: prof. dr. Corneliu
Bîrsan, judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului)
Disciplinele principale studiate/ Drept privat (drept civil general, dreptul familiei, dreptul succesoral, dreptul comercial/dreptul
competenţe profesionale dobândite economic, dreptul consumației, dreptul comerțului internațional, dreptul muncii)/competențe în
domeniul cercetării juridice
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea din București, Facultatea de Drept
/furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau ISCED 6
internaţională
Perioada
Calificarea/diploma obținută
Disciplinele principale
studiate/competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea/diploma obţinută
Disciplinele principale
studiate/competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea/diploma obţinută
Disciplinele principale
studiate/competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Aptitudini şi competenţe
personale

Limba(i) maternă(e)

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare
Nivel european (*)

Limba franceză
Limba engleză

1991-1992
Certificat de absolvire, șef de promoție
Drept privat, Drept public, Drept penal
Institutul de Pregătire și Perfecționare a Magistraților (actualmente, Institutul Național al Magistraturii)
1987-1991
Jurist/Licențiat în drept; Șef de promoție, Diplomă de merit; Titlul lucrării de licență: „Vânzarea lucrului
altuia”
Drept public/Drept privat
Universitatea din București, Facultatea de Drept
ISCED 5
1981-1985
Diplomă de bacalaureat
Profil uman: filologie-istorie
Liceul de Filologie-Istorie din Craiova (actualmente, Liceul „Elena Cuza”)

Limba română

Ascultare

Înţelegere

Citire

Vorbire

Participare la
conversaţie
Foarte bune
Foarte bune
Foarte bune
Bune
Bune
Bune
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Discurs oral
Bune
Bune
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Scriere

Exprimare scrisă
Bune
Bune

Competenţe şi abilităţi sociale

Competenţe şi aptitudini
tehnice/organizatorice

Activitate științifică
Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului
Informații suplimentarei

Abilități pentru munca în echipă
Abilități în acordare de consultanță/asistență și mediere
Abilități de comunicare
Participare în colective de cercetare științifică în vederea elaborării de lucrări de specialitate juridică
Participare în colective de elaborare a unor acte normative importante (Noul Cod civil – Legea nr.
287/2009; Noul Cod de procedură civilă – Legea nr. 137/2010 etc.)
Conducător de lucrări de diplomă și dizertatii, activități organizatorice la nivelul facultății, participare în
echipe de cercetare
Director al revistei „Pandectele române” – serie nouă (2001-2006)
Redactor șef-adjunct al revistei „Buletinul Institutului Național pentru pregătirea și Perfecționarea
Avocaților (2005-2007)
Director al ”Revistei române de drept privat” (2007 – în prezent)
Director științific – Editura Universul Juridic, București (din 2007)
Editor al colecției de teze și monografii juridice pe teme de drept privat, intitulată „Biblioteca de drept
privat”, apărută sub egida Editurii Universul Juridic, București
A se vedea anexa
Competențe pentru utilizarea Microsoft Office, Internet Explorer

1)
2)
3)
4)

5)

Membru al Comisiilor de elaborare a proiectului Noului Cod civil al României – Legea nr.
287/2009 (1997-2003; 2006-2008) și al Noului Cod de procedură civilă – Legea nr. 137/2010
(2006-2008)
Membru fondator al „Asociației Henri Capitant a prietenilor culturii juridice franceze – România”
(reînființată la 22 martie 2003)
Participant în calitate de lector/auditor la conferințe pe teme juridice organizate la nivel național și
internațional
Autor sau, după caz, coautor a 5 monografii, 2 tratate, cursuri selective pentru licență (unele
dintre acestea în mai multe ediții succesive), precum și a peste 30 de articole, studii și note de
jurisprudență scrise în materia dreptului privat, în special în domeniul legislației funciare, al
drepturilor reale și publicității imobiliare, al dreptului obligațiilor, al dreptului tranzitoriu, dreptului
persoanelor și dreptului procesual civil
Distins cu:
- Ordinul Național „Steaua României! În gradul de Cavaler pentru merite în elaborarea
jurisprudenței, reforma justiției și corecta aplicare a legilor (Decretul prezidențial nr.
527/1.XII.2000, publ. în M. Of. nr. 666 din 16 decembrie 2000);
- Diploma de excelență a Uniunii Juriștilor din România pe anul 2001 pentru activitate științifică
și publicistică cu prilejul împlinirii a 130 de ani de la apariția revistei „Dreptul” – cea mai
veche publicație juridică românească (10 mai 2001);
- Premiul „Copy-Ro” al Societății de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor de pe lângă
Uniunea Scriitorilor din România pe anul 2001, pentru lucrarea „Regimul imobilelor preluate
în mod abuziv. Legea nr. 10/2001 comentată și adnotată” (în colaborare cu Fl. A. Baias și B.
Dumitrache), 2 volume, Ed. Rosetti, București, 2001;
- Premiul „Istrate Micescu” pe anul 2004 al Uniunii Juriștilor din România și al Societății
Academice „Titu Maiorescu”, pentru lucrarea „Prescripția extinctivă”, Teză de doctorat, Ed.
Rosetti, București, 2004;
- Premiul „Mihail Eliescu” pe anul 2006 al Uniunii Juriștilor din România și al Societății
Academice „Titu Maiorescu”, pentru lucrarea „Tratat de publicitate imobiliară”, 2 volume, Ed.
Universul Juridic, București, 2006;
- Premiul „Andrei Rădulescu! Pe anul 2006 al Academiei Române pentru lucrarea „Tratat de
publicitate imobiliară”, 2 volume, Ed. Universul Juridic, București, 2006;
- Insigna de onoare a Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești din România, pentru
merite deosebite în activitatea de reformare a executării silite judecătorești, București, 17
martie 2008;
- Placheta Ministerului Justiției în semn de prețuire pentru contribuția la elaborarea Codului civil
și a Codului de procedură civilă, București, 21 noiembrie 2008
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LISTA DE LUCRĂRI
A. TEZA DE DOCTORAT
Prescripţia extinctivă, Teză de doctorat, susţinută la 16 decembrie 2003 la Facultatea de Drept a Universităţii din
Bucureşti şi publicată la Ed. Rosetti, Bucureşti, 2004, 647 pagini; lucrare distinsă cu Premiul „Istrate Micescu” pe anul
2004 al Uniunii Juriştilor din România şi al Societăţii Academice «Titu Maiorescu».
B. TRATATE, CURSURI UNIVERSITARE, MONOGRAFII
- Tratat de publicitate imobiliară, 2 vol., Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2006, 1354 pagini; lucrare distinsă cu Premiul
„Andrei Rădulescu” al Academiei Române pe anul 2006 şi Premiul „Mihail Eliescu” pe anul 2006 al Uniunii Juriştilor din
România şi al Societăţii Academice „Titu Maiorescu”;
- Actul juridic civil (Titlul I)şi Prescripţia extinctivă (Titlul II), în „Instituţii de drept civil. Curs selectiv pentru licenţă 20092010” de B. Dumitrache, M. Nicolae, C. Toader şi R. Popescu, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2009 (coordonatori: Fr.
Deak, C. Bîrsan, Gh. Beleiu ), 164 pagini;
- Actul juridic civil (Titlul I)şi Prescripţia extinctivă (Titlul II), în „Instituţii de drept civil. Curs selectiv pentru licenţă 20062007” de B. Dumitrache, M. Nicolae, C. Toader şi R. Popescu, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2006 (coordonatori: Fr.
Deak, C. Bîrsan, Gh. Beleiu ), 154 pagini;
- Actul juridic civil (Titlul I)şi Prescripţia extinctivă (Titlul II), în „Instituţii de drept civil. Curs selectiv pentru licenţă 20042005” 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, ediţia a II-a revăzută şi
adăugită, (în colaborare cu Flavius A. Baias şi Bogdan Dumitrache), Ed. Rosetti, Bucureşti, 2002, 328 pagini;
- Ghid legislativ pentru organizaţiile 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 „Instituţii de drept civil. Curs selectiv pentru licenţă 2001-2002” de B.
Dumitrache, M. Nicolae şi R. Popescu, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2001 (coordonatori: Fr. Deak, C. Bîrsan, Gh. Beleiu
), p.7-135;
- Regimul juridic al imobilelor preluate abuziv, Ed. Rosetti, Bucureşti, 2001 (în colaborare cu Flavius A. Baias şi Bogdan
Dumitrache), 2 volume: Legea nr.10/2001 comentată şi adnotată, vol. 1, 290 pagini, şi Legislaţie şi jurisprudenţă, vol. 2, 240
pagini; lucrare distinsă cu Premiul „Copy – Ro” pe anul 2001 al Societăţii 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.
- Actul juridic civil (Titlul I)şi Prescripţia extinctivă (Titlul II), în „Instituţii de drept civil. Curs selectiv pentru licenţă 20042005” de B. Dumitrache, M. Nicolae, C. Toader şi R. Popescu, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2004 (coordonatori: Fr.
Deak, C. Bîrsan, Gh. Beleiu ), 150 pagini;
- Publicitatea imobiliară si noile cărţi funciare, Edit Mihaela Press, Bucureşti, 2000, 600 pagini;
- Actul juridic civil (Titlul I) şi Prescripţia extinctivă (Titlul II), în „Instituţii de drept civil. Curs selectiv pentru licenţă 19992000”, Edit Mihaela Press, Bucureşti, 1999, (coordonatori: Fr. Deak, C. Bîrsan, Gh. Beleiu), p. 5-134;
- Actul juridic civil (Titlul I)şi Prescripţia extinctivă (Titlul II), în „Drept civil român. Curs selectiv pentru licenţă” (colectiv),
3 ediţii (1996, 1997, 1998), Edit Mihaela Press, Bucureşti (coordonatori: Fr. Deak, C. Bîrsan, Gh. Beleiu), p. 3-121;

C. ÎNGRIJIRI DE EDIŢII:
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1. Gheorghe Beleiu, Drept civil român. Introducere în dreptul civil. Subiectele dreptului civil, 2 ediţii (1998, 19992000), Ed. Şansa, Bucureşti (în colaborare cu Petrică Truşcă), 508 pagini (ultima ediţie);
2. Gheorghe Beleiu, Drept civil român. Introducere în dreptul civil. Subiectele dreptului civil, 5 ediţii ( 2001, 2003,
2004, 2005, 2007), Ed. Universul juridic, Bucureşti (în colaborare cu Petrică Truşcă), 600 pagini (ultima ediţie);
3. Ministerul Justiţiei, Codul de procedură civilă cu modificările şi completările aduse prin O.U.G. nr. 138/2000,
ediţie oficială (în colaborare), Monitorul Oficial, Bucureşti, 2000.

D. STUDII, ARTICOLE, NOTE, COMUNICĂRI ETC.:
1. Nota I (critică) la decizia nr. 1795/1992 a Tribunalului municipiului Bucureşti, Secţia a IlI-a civilă, în „Dreptul”, nr. 9/1993,
p. 61-68;
2. Nota (critică) la decizia nr. 261/1995 a Curţii de Apel Bucureşti, Secţia a III-a civilă, în „Dreptul”, nr. 3/1996, p. 69-74;
3. Efectele Legilor nr. 58/1974 si nr. 59/1974 asupra dobândirii terenurilor prin prescripţia achizitivă, în „Dreptul”, nr. 5/1996,
p. 45-52;
4. Nota (critică – explicativă) la sentinţa civilă nr. 4203/1995 a Judecătoriei sectorului 5 Bucureşti, în „Dreptul” nr. 11/1996,
p. 108-113;
5. Contractul de ipotecă, în „Revista de drept comercial”, nr. 9/1997, p. 93-111;
6. Discuţii în legatură cu răspunderea solidară în materia obligaţiilor comerciale, în
„Revista de drept comercial”, nr. 12/1997, p. 112-124;
7. Constituirea asociaţiilor de proprietari, în „Dreptul”, nr. 2/1998, p. 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. Moştenitorii îndreptăţiţi 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 circulaţia juridică a terenurilor în „Dreptul”, nr. 8/1998, p. 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, p. 23-30;
12. Discuţii privitoare la reprezentarea succesorală, II, în „Dreptul”, nr. 4/1999, p. 29-40 (în colaborare cu Bogdan
Dumitrache);
13. Consideraţii asupra Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, în „Dreptul nr. 6/1999,
p. 3-21;
14. Căile de atac care pot fi exercitate împotriva încheierilor birourilor de carte funciară din zonele ţării în care este încă
aplicabil Decretul-lege nr. 115/1938, II, în „Dreptul”, nr. 10/1999, p. 53-62;
15. Repunerea în termenul de prescripţie, în „Dreptul”, nr. 11/1999, p. 46-63.
16. Probleme speciale privind domeniul prescripţiei extinctive, în „Analele Universităţii Bucureşti”, seria Drept, Supliment,
1999, p. 11-54;
17. Nota (critică) la decizia nr. 3090 din 22 septembrie 1999 a Curtii Supreme de Justiţie, secţia civilă, în „Dreptul”, nr.
2/2000, p.148-156 (în colaborare cu Viorel Mihai Ciobanu);
18. Consideraţii 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, p. 3-27;
19. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Codului de procedură civilă (în colaborare) – Revista „Juridica”,
Supliment, nr. 5/2000;
20. Discuţii 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, p. 23-34;
21. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Codului Civil, a Codului de Procedură Civilă, a Legii cadastrului si
publicităţii imobiliare nr. 7/1996, precum şi a altor acte normative conexe (în colaborare) – Revista „Juridica”, Supliment, nr.
11-12/2000;
22. Modificările aduse Codului de procedură civilă prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 138/2000, partea I, în
„Dreptul”, nr. 1/2001, p. 3-22; partea a II-a, în „Dreptul”, nr. 2/2001, p. 3-41; partea a III-a, în „Dreptul”, nr. 4/2001, p. 3-37
(în colaborare cu Viorel Mihai Ciobanu şi Gabriel Boroi);
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23. Discuţii în legătură cu garantarea creditului ipotecar pentru construcţiile de locuinţe, II, în „Dreptul”, nr. 1/2001, p. 5063;
24. Nota ( critică) la decizia nr. VIII din 21 decembrie 2000 a Secţiilor Unite ale Curţii Supreme de Justiţie, în „Dreptul”, nr.
5/ 2001, p. 223-227 (în colaborare cu Viorel Mihai Ciobanu şi Gabriel Boroi);
25. Nota II (explicativ-aprobativă) la decizia nr. 1899 din 26 mai 2000 a Secţiei de contencios-administrativ a Curţii
Supreme de Justiţie, în „Dreptul”, nr. 6/2001, p. 135-144;
26. Discuţii privind interdicţiile legale de înstrăinare a unor bunuri imobiliare, III, în „Dreptul”, nr. 7/2001, p. 44-59;
27. Nota (explicativă) la decizia nr. 1811 din 19 mai 2000 a Secţiei de contencios administrativ a Curţii Supreme de Justiţie,
în „Pandectele române”, nr. 2/2001, p. 53-54;
28. Nota (explicativă) la decizia nr. 1304 din 12 aprilie 2000 a Secţiei civile a Curţii Supreme de Justiţie, în „Pandectele
române”, nr. 2/2001, p. 122-126;
29. Nota (critică şi explicativă) la decizia nr. 834 din 10.03.2000 a Secţiei a III - a civile a Curţii de Apel Bucureşti, în
„Pandectele române”, nr. 3/2001, p. 151-159;
30. Modificările aduse Legii nr. 1/2000 prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/2001, în „Dreptul”, nr. 11/ 2001, p.
3-27;
31. Nota II la decizia nr. 361 din 30 ianuarie 2001 a Secţiei de contencios administrativ a Curţii Supreme de Justiţie, în
„Pandectele române”, nr. 2/2002, p. 97-105;
32. Nota critică la sent. civ. nr. 2057 din 20 februarie 2001 a Judecătoriei sectorului 1 Bucureşti, în „Pandectele române”, nr.
2/2002, p. 118 – 121;
33. Consideraţii asupra calităţii de subiect de drept civil al unităţilor administrativ-teritoriale, în „Dreptul”, nr. 5/2002, p. 2649;
34. Consideraţii generale asupra calităţii de subiect de drept civil a statului român, în „Pandectele române”, nr. 3/2002, p.
211-233;
35. Discuţii privind calitatea şi reprezentarea procesuală a unităţilor administativ-teritoriale, în „Dreptul”, nr. 6/2002, p. 7595;
36. Discuţii privind dreptul părinţilor de a consimţi la adopţia copilului lor minor în lumina deciziei Curţii Constituţionale nr.
277/2001, în „Dreptul”, nr. 7/2002, p. 89-96 (în colaborare cu Adina Nicolae);
37. Notă la dec. nr. 1383/R din 12 octombrie 2001 a Curţii de Apel Braşov, secţia civilă, în „Pandectele române”, nr. 5/2002,
III, 294, p. 113-119 (în colaborare cu Traian Corneliu Briciu);
38. Notă (critică şi explicativă) la dec. nr. 514 din 28 februarie 2001 Curţii de Apel Bucureşti, secţia a III-a civilă, în
„Pandectele române”, nr. 6/2002, III, 354, p. 125-136 (în colaborare cu Răzvan Dincă);
39. Uzucapiunea în sistemul noilor cărţi funciare, în „Studia Universitas Babeş-Bolyai”, nr. 1/2003, p. 56 – 68;
40. Competenţa materială a instanţelor judecătoreşti dacă subsecvent formulării acţiunii în anulare în temeiul art. 24 alin. 7
din Legea nr. 10/2001 se solicită, pe cale incidentală, şi declararea nulităţii absolute a actului juridic de înstrăinare a
imobilului în litigiu, II, în „Dreptul”, nr. 9/2003, p. 102 – 114 (în colaborare cu Adina Nicolae);
41. Discuţii în legătură cu natura juridică a dreptului de preempţiune, II, în „Dreptul”, nr. 1/2004, p. 34 – 64 (în colaborare cu
Alexandru – George Ilie);
42. 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, 44 pagini;
43. Discuţii în legătură cu înţelesul şi sfera de aplicare a art. 28 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare,
II, în „Dreptul”, nr. 4/2005, p. 74-100;
44. Publicitatea materială a cărţilor funciare, în volumul omagial „In honorem Corneliu Bîrsan ◊ Liviu Pop”, Editura Rosetti,
2006, 56 pagini;
45. Acţiunile de carte funciară, în „Buletinul Institutului Naţional de Pregătire şi Perfecţionare a Avocaţilor (INPPA)”, nr.
1/2006, p. 5-59;
46. Discuţii privind situaţii conflictuale generate de hotărâri judecătoreşti contradictorii, în privinţa cărora nu există identitate
de părţi, II, în „Dreptul”, nr. 4/2006, p. 118-133 (în colaborare cu Adina Nicolae);
47. Procedura de înregistrare şi rezolvare a cererilor de înscriere în cartea funciară, în „Buletinul Institutului Naţional de
Pregătire şi Perfecţionare a Avocaţilor (INPPA)”, nr. 3/2006, p. 35-100;
48. Probleme de drept tranzitoriu. Legea aplicabilă nulităţii 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;
49. 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);
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50. Notă (critică şi explicativă) la decizia Curţii Constituţionale nr. 253 din 9 martie 2006 referitoare la excepţia de
neconstituţionalitate a dispoziţiilor 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;
51. Regimul juridic al imobilelor expropriate în contextul dispoziţiilor constituţionale, al Convenţiei Europene a Drepturilor
Omului şi al actelor normative cu caracter reparator, II, în „Revista română de drept privat” nr. 4/2008, p. 155-187;
52. La recodification du droit civil roumain en quête de modèle, dans „Studia Universitas Babeş-Bolyai”, nr. 2/2008, p. 115121 (en collaboration avec Mircea-Dan Bocsan);
53. Discuţii privind unele aspecte legate de aplicabilitatea în dreptul concurenţei a prevederilor legale în materie de
prescripţie a contravenţiilor, în „Revista română de drept privat” nr. 6/2009, pp. 86-127.

Participare la conferinţe, seminare, comunicări ştiinţifice etc.
•

Participant la Seminarul organizat de Institutul European de Administrație Publică (Institut Européen
d’Administration Publique/European Insitute of Public Administration) pe tema The Competence of the
European Court of Justice – Application of Community Law in National Courts, Seminar for Romanian
Judges and Officials, organized in the Phare framework programme of Assitance to the Approximation
of Legislation in Romania, Luxembourg, 18-21 mai 1998

•

Participant la Simpozionul organizat de Fundaţia Soros, pe tema European Civil Society in the 21st Century:
Standards and Mechanisms for Regulating „Public Benefit” Organizations, May 3-6, 1999, Budapest, Hungary

•

Participant la Seminarul multilateral „L’evaluation legislative”, Sounion, Grecia, 15-17 septembrie 1999, organizat
de Consiliul Europei în colaborare cu Centrul European de Drept Public (din partea Ministerului justiţiei)

•

Participant la simpozionul ştiinţific organizat de Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca şi Facultatea de Drept în
onoarea Dlui prof. univ. dr. Tudor Drăganu cu prilejul împlinirii vârstei de 90 de ani (5-7 decembrie 2002) şi
susţinerea comunicării ştiinţifice cu tema „Uzucapiunea în sistemul noilor cărţi funciare”

•

Autor al comunicării ştiinţifice „Terţii în materie de carte funciară” prezentată la sesiunea ştiinţifică a Catedrei de
drept privat a Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti din 26 mai 2004 dedicată aniversării a 140 de ani de
la fondarea Universităţii din Bucureşti şi a 145 de ani de învăţământ juridic românesc în Bucureşti

•

Participant la Simpozionul Naţional „Modificări ale activităţii notariale, preconizate de Proiectul Codului civil român.
Elemente de drept comunitar”, Braşov – Poiana Braşov (14-18 martie 2007), organizat de Uniunea Naţională a
Notarilor Publici din România şi Camera Notarilor Publici Braşov şi susţinerea comunicării ştiinţifice cu tema „Spre
un nou sistem de carte funciară? Scurte consideraţii asupra regimului de carte funciară în lumina Proiectului Noului
Cod civil român

•

Membru al delegaţiei române participante la lucrările franco-române pe teme de executare silită, organizate de
Camera Naţională a Executorilor Judecătoreşti din Franţa, Paris, 20-22 martie 2007

•

Participant la simpozionul ştiinţific pe tema Proiectului de modificare a Codului de procedură civilă – Executarea
silită, 7-10 februarie 2008, Hotel Peştera, jud. Dâmboviţa, organizat de Camera Executorilor Judecătoreşti de pe
lângă Curtea de Apel Ploieşti

•

Participant la simpozionul pe teme de executare silită „Journée d’étude”, Bruxelles, 28 februarie 2008, organizat de
Institut International de Droit Judiciaire privé et de Droit de l’Exécution avec le concours de l’Ecole Nationale de
Procédure de Paris (ENPP), sous l’égide de l’Union International des Huissiers de Justice et Officiers Judiciaires

•

Participant la Conferinţa „Dreptul afacerilor 23-24 mai 2008. Implicaţiile Proiectului Noului Cod civil şi ale Proiectului
Noului Cod de procedură civilă asupra mediului de afaceri”, Bucureşti, ţinută în Aula Magna a Facultăţii de Drept a
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Universităţii din Bucureşti şi susţinerea comunicării ştiinţifice cu tema „Publicitatea imobiliară în proiectul Noului
Cod civil”
•

Susţinerea comunicării ştiinţifice cu tema „Proiectul Noului Cod civil român – în căutarea unui model” (în colaborare
cu Mircea Dan Bob), în cadrul Conferinţei internaţionale « La recodification et les tendances actuelles du droit privé
», Bălţi, 9-12 octombrie 2008, organizată de Facultatea de Drept a Universităţii Babeş-Bolyai Cluj-Napoca,
România şi Facultatea de Drept a Universităţii Alecu Russo, Bălţi, Moldova

•

Participant la Conferinţa Naţională „Dreptul afacerilor pentru 2009. Instrumente juridice de Business – Aplicaţii
practice”, Cluj-Napoca 14-15 noiembrie 2008, organizată de Casa de Insolvenţă Transilvania sub patronajul Uniunii
Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă şi susţinerea comunicării ştiinţifice cu tema „Problema unificării dreptului
privat în lumina Proiectului Noului Cod civil român”

•

Participant la Conferința „Dreptul Afacerilor 2010”. Integrarea dreptului comercial în dreptul afacerilor, Universitatea
din București, Facultatea de Drept, 16-17 aprilie 2010, cu tema „Consecințele adoptării Noului Cod civil asupra
dreptului comercial”
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