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PROF.UNIV.DR. DAN DROSU ŞAGUNA  

PUBLICAŢII 

a. autor de cărţi

1. Drept financiar. Reglementarea relaţiilor juridice financiare, Bucureşti 1986, 389 
pagini  

Curs universitar destinat in special studentilor Sectiei Drept economic-administrativ ai 
Facultatii de Drept. Redactat in opt capitole, cursul detaliaza reglementarea relatiilor 
juridice financiare cu prezentarea notiunilor introductive de drept financiar, conceptul de 
drept financiar socialist roman, circulatia baneasca, elemente de credit, finantele 
unitatilor economice, asigurarile de stat, controlul financiar si raspunderea patrimoniala 
ca modalitate de aparare a avutului obstesc.  

2. Drept financiar. Elemente de drept bugetar, Bucureşti 1988, 574 pagini  

Curs universitar destinat in special studentilor Sectiei Drept economic-administrativ. 
Redactat in cinci capitole, cursul detaliaza reglementarea elementelor principale de drept 
bugetar, cu prezentarea notiunilor introductive privind bugetul de stat, procedura 
bugetara, veniturile bugetului de stat, cheltuielile bugetului de stat si raspunderea 
juridica privind executia bugetara.  

3. Drept bancar şi valutar, Bucureşti 1991, 197 pagini  

Note de curs adresate in principal studentilor anului terminal al Facultatii de Drept. 
Redactat in patru capitole la debutul anului 1991, cursul reprezinta una din primele 
lucrari in domeniu editate in Romania dupa 1989, anticipand intr-un moment in care nu 
fusese reglementata in Romania nici macar o legislatie primara bancara problematicile 
sistemelor monetare, sistemului bancar, mecanismului activitatii bancare, sistemului 
valutar si falsului de moneda. Multe din observatiile si sugestiile cuprinse in lucrare au 
fost concretizate in viitoarea legislatie bancara specifica. 

4. Drept financiar şi fiscal, vol.I, Bucureşti 1992, 124 pagini  

Curs universitar destinat in principal studentilor Universitatii Bucuresti, a fost redactat in 
sase capitole cu detalierea notiunii de finante publice, moneda si instrumentele 
monetare, obiectul dreptului financiar, circulatia monetara, creditul si controlul financiar. 
Lucrarea a avut in vedere masurile incipiente luate in Romania pentru organizarea 
finantelor publice in vederea trecerii la economia de piata, desfasurate in perioada 1990-
1992, anticipand principii care si-au gasit ulterior reglementarea in legislatia specifica.  

5. Drept financiar şi fiscal, vol.II, Bucureşti 1992, 319 pagini  

Curs universitar destinat in principal studentilor Universitatii Bucuresti, a fost redactat in 
sase capitole care detaliaza conceptul de buget public national, structura bugetara a 
statelor dezvoltate, activitatea bugetara a Statului Roman, sistemul veniturilor publice, 
sistemul cheltuielilor publice si raspunderea juridica privind executia bugetara. Lucrarea 
evidentiaza reglementarile legislative emise in materie in intervalul 1990-1992, 
cuprinzand numeroase propuneri de lege ferenda.  

6. Drept financiar şi finanţe publice, Universitatea "Dimitrie Cantemir" Bucureşti 1992, 
216 pagini  

Curs universitar destinat in principal studentilor Universitatii Dimitrie Cantemir, a fost 
redactat in sase capitole cu detalierea notiunii de finante publice, moneda si 
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instrumentele monetare, obiectul dreptului financiar, circulatia monetara, creditul si 
controlul financiar. 

7. Drept financiar şi bugetar, Universitatea "Dimitrie Cantemir" Bucureşti 1992, 453 
pagini  

Curs universitar destinat in principal studentilor Universitatii Dimitrie Cantemir, a fost 
redactat in sase capitole care detaliaza conceptul de buget public national, structura 
bugetara a statelor dezvoltate, activitatea bugetara a Statului Roman, sistemul 
veniturilor publice, sistemul cheltuielilor publice si raspunderea juridica privind executia 
bugetara.  

8. Drept financiar şi fiscal, Editura "Oscar Print" Bucureşti 1994, 490 pagini  

Curs universitar destinat in principal studentilor facultatilor de drept, realizeaza o 
prezentare unitara a ansamblului relatiilor financiare, bugetare si fiscale, cu detalierea 
notiunii de finante publice, moneda si instrumentele monetare, obiectul dreptului 
financiar, circulatia monetara, creditul si controlul financiar, conceptul de buget public 
national, structura bugetara a statelor dezvoltate, activitatea bugetara a Statului 
Roman, sistemul veniturilor publice, sistemul cheltuielilor publice si raspunderea juridica 
privind executia bugetara. Lucrarea a avut in vedere modificarile si completarile 
legislative realizate in Romania in perioada 1992-1994 precum si solutii de lege ferenda.  

9. Drept financiar şi fiscal, Editura "Oscar Print" Bucureşti 1997,  vol. I 468 pagini, vol. II 
456 pagini  

Curs universitar destinat in principal studentilor facultatilor de drept, realizeaza o 
prezentare unitara a ansamblului relatiilor financiare, bugetare si fiscale, cu detalierea 
notiunii de finante publice, moneda si instrumentele monetare, obiectul dreptului 
financiar, circulatia monetara, creditul si controlul financiar, conceptul de buget public 
national, structura bugetara a statelor dezvoltate, activitatea bugetara a Statului 
Roman, sistemul veniturilor publice, sistemul cheltuielilor publice si raspunderea juridica 
privind executia bugetara. Lucrarea a avut in vedere modificarile si completarile 
legislative realizate in Romania in perioada 1994-1997, subliniind necesitatea adoptarii 
unui cod de procedura fiscala.  

10. Drept financiar şi fiscal - Tratat Editura  "M. Eminescu"  Bucureşti 2000, 1160 pagini  

Tratat destinat atat studentilor facultatilor de drept cat si practicienilor dreptului. 
Realizeaza o prezentare unitara a ansamblului relatiilor financiare, bugetare si fiscale, cu 
detalierea notiunii de finante publice, moneda si instrumentele monetare, obiectul 
dreptului financiar, circulatia monetara, creditul si controlul financiar, conceptul de buget 
public national, structura bugetara a statelor dezvoltate, activitatea bugetara a Statului 
Roman, sistemul veniturilor publice, sistemul cheltuielilor publice si raspunderea juridica 
privind executia bugetara. Lucrarea a avut in vedere modificarile si completarile 
legislative realizate in Romania in perioada 1997-2000 atat in reglementarea finantelor 
publice cat si in materie fiscala. 

11. Tratat de drept financiar şi fiscal Editura  " ALL BECK"  Bucureşti 2001, 1169 pagini  

Tratat destinat atat studentilor facultatilor de drept cat si practicienilor dreptului. 
Realizeaza o prezentare unitara a ansamblului relatiilor financiare, bugetare si fiscale, cu 
detalierea notiunii de finante publice, moneda si instrumentele monetare, obiectul 
dreptului financiar, circulatia monetara, creditul si controlul financiar, spatiul monetar 
european, conceptul de buget public national, structura bugetara a statelor dezvoltate, 
activitatea bugetara a Statului Roman, sistemul veniturilor publice, sistemul cheltuielilor 
publice si raspunderea juridica privind executia bugetara. Lucrarea subliniaza 
modificarile si completarile legislative realizate in Romania in perioada 2000-2001, 
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inclusiv prin analizarea principiilor sistemului monetar european, ale implicatiilor trecerii 
la monada unica europeana si procesul de armonizarea legislativa in vederea aderarii a 
Romaniei la U.E.  

12. Drept financiar şi fiscal Curs universitar, Editura  "ALL BECK"  Bucureşti 2003, 608 
pagini  

Curs universitar destinat in principal studentilor facultatilor de drept, realizeaza o 
prezentare unitara a ansamblului relatiilor financiare, bugetare si fiscale, cu detalierea 
notiunii de finante publice, moneda si instrumentele monetare, obiectul dreptului 
financiar, circulatia monetara, creditul si controlul financiar, spatiul monetar european, 
conceptul de buget public national, structura bugetara a statelor dezvoltate, activitatea 
bugetara a Statului Roman, sistemul veniturilor publice, sistemul cheltuielilor publice si 
raspunderea juridica privind executia bugetara. Lucrarea subliniaza modificarile si 
completarile legislative realizate in Romania in perioada 2001-2003, asigurand o 
prezentare detaliata a sistemului fiscal urmare reglementarii codurilor fiscal si de 
procedura fiscala.  

b. în colaborare

1. Educaţia juridică a maselor, apărarea proprietăţii obşteşti prin mijloace de drept 
financiar Bucureşti 1982, 280 pagini 
2. Legislaţia întreprinderii de la A la Z, activităţi financiare, controlul economic, 
răspunderi, Bucureşti 1978, 778 pagini 
3. Drept bancar şi valutar, Editura "Proarcadia" 1994   

Note de curs adresate in special studentilor facultatilor de drept. Lucrarea este 
conceputa in doua parti care trateaza, pe de o parte,  moneda si bancile si, pe de alta 
parte, valuta, analizand reglementarile specifice emise in perioada 1990-1994 in 
domeniul bancilor comerciale, Bancii Nationale a Romaniei si a regimului valutar.  

4. Evaziunea fiscală, Editura "Oscar Print" Bucureşti 1995  

Lucrare gandita a fi "pe intelesul tuturor", realizeaza o prezentare sintetica a 
fenomenului de evaziune fiscala, cu sublinierea specificului fenomenului in perioada de 
tranzitie parcursa de Romania, organele competente, modalitati de combatere precum si 
expunerea unor aspecte specifice ale evaziunii pe plan international.  

5. Procedura fiscală, Editura "Oscar Print" Bucureşti 1996  

Subliniind necesitatea adoptarii unui cod fiscal si de procedura fiscala, lucrarea detaliaza 
evolutia istorica a sistemului fiscal, sistemul veniturilor publice, obligatia bugetara si 
principalele venituri ale statului. In anexa textul codului fiscal din 1948 a fost oferit ca 
reper in viitorul proces de legiferare in domeniu.  

6.Societăţi comerciale europene, "Oscar Print" Bucureşti 1996  

Avand in vedere multitudinea intrebarilor ridicate de practica dezvoltata dupa 1990 in 
sectorul comercial, lucrarea ofera solutii prin prezentarea aspectelor principale de drept 
societar apartinand unor state europene cu economie performanta.  

7. Studii de drept bancar, valutar, financiar şi fiscal, Universitatea Ecologică Bucureşti 
1996  

Note de curs destinate in principal studentilor Universitatii Ecologice. Lucrarea realizeaza 
o prezentare a sistemului bancar romanesc avand in vedere legislatia specifica elaborata 
in perioada 1990-1996.  
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8. Drept financiar şi fiscal Universitatea Ecologică Bucureşti, note de curs, Bucureşti 
2000, 541 pagini  

Cursul adresat in principal studentilor Universitatii Ecologice realizeaza o prezentare 
unitara a ansamblului relatiilor financiare, bugetare si fiscale, cu detalierea notiunii de 
finante publice, moneda si instrumentele monetare, obiectul dreptului financiar, 
circulatia monetara, creditul si controlul financiar, conceptul de buget public national, 
structura bugetara a statelor dezvoltate, activitatea bugetara a Statului Roman, sistemul 
veniturilor publice, sistemul cheltuielilor publice si raspunderea juridica privind executia 
bugetara. Lucrarea a avut in vedere modificarile si completarile legislative specifice 
realizate in Romania pana in anul 2000.  

9. Drept financiar şi bugetar, Sinteze şi teste, Editura "ALL BECK" Bucureşti 2003  

Cursul adresat in principal studentilor facultatilor de drept, realizeaza o prezentare 
unitara a ansamblului relatiilor financiare, bugetare si fiscale, cu detalierea notiunii de 
finante publice, moneda si instrumentele monetare, obiectul dreptului financiar, 
circulatia monetara, creditul si controlul financiar, conceptul de buget public national, 
structura bugetara a statelor dezvoltate, activitatea bugetara a Statului Roman, sistemul 
veniturilor publice, sistemul cheltuielilor publice si raspunderea juridica privind executia 
bugetara. Lucrarea a avut in vedere modificarile si completarile legislative in materia 
finantelor, relatiilor fiscale si bugetare realizate in Romania in special in intervalul 2000-
2003.  

10. Drept financiar public, Editura "ALL BECK" Bucureşti 2005  

Curs universitar adresat in principal studentilor facultatilor de drept, lucrarea realizeaza 
o prezentare a principalelor aspecte privind dreptul financiar, detalierea notiunii de 
finante publice, moneda si instrumentele monetare, circulatia monetara,  conceptul de 
sistem bugetar, activitatea bugetara a Statului Roman, sistemul veniturilor publice, 
sistemul cheltuielilor publice, controlul financiar, raspunderea juridica privind executia 
bugetara si moneda unica europeana. Lucrarea a avut in vedere modificarile si 
completarile legislative in materia armonizarii legislatiei financiare, reglementarea 
relatiilor fiscale si bugetare realizate in Romania in special in intervalul 2003-2005.  

11. Drept fiscal, Editura C.H. Beck, Buc. 2006   

Cursul abordează problematica fiscalităţii în sensul restrâns al termenului, făcând 
referire la impozitele şi taxele care compun sistemul fiscal, fără a analiza problematicile 
referitoare la contribuţiile sociale şi la bugetul asigurărilor sociale de stat. Sunt abordate 
atât chestiuni de ordin general în materia dreptului fiscal cât şi chestiuni concrete, legate 
de analiza fiecărei categorii de impozite reglementate de Codul fiscal.  

  

1.  69 de studii şi articole publicate în reviste de specialitate 
2.  35 de comunicări la colocvii, simpozioane şi sesiuni ştiinţifice naţionale şi 
internaţionale 
3.  peste 100 de comentarii, note, cronici şi recenzii la acte normative, documente şi 
lucrări de specialitate 
 


