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Conf. univ. dr. Paul POP 

 

LISTA LUCRĂRILOR ŞTIINŢIFICE 

 

 

 

A. Cărţi, cursuri, monografii: 

 

- Organizarea instituţiilor judiciare, coautor împreună cu Ghe.-L. Zidaru, Ed. Solomon, Bucureşti, 
2022, ISBN: 978-606-9628-05-8, în curs de publicare; 

- Le colloque international „Le nouveau Code de procédure civile roumain: Vu de l’intérieur – Vu 
de l’extérieur”, coordonator al volumului conferinţei internaţionale împreună cu Tr. C. Briciu şi 
coautor, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2021, ISBN: 978-606-27-1716-2;  

- Drept procesual civil. Procedura în prima instanţă şi în căile de atac, coautor împreună cu Ghe.-L. 
Zidaru, Ed. Solomon, Bucureşti, 2020, ISBN: 978-606-8892-70-2. Cursul a fost distins cu premiul 
„Viorel Mihai Ciobanu” de către Uniunea Juriştilor din România pentru cea mai bună lucrare în 
domeniul procedurii civile publicată în anul 2020; 

- Conferinţa naţională „Dreptul românesc la 100 de ani de la Marea Unire”, coordonator al 
volumului conferinţei împreună cu R. Al. Rizoiu şi coautor, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2020, ISBN: 
978-606-27-1468-0; 

- Albumul Decanilor, coordonator al volumului împreună cu Fl. A. Baias, Şt. Bogrea, Vl. C. Soare şi 
coautor, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2019, ISBN: 978-606-27-1403-1; 

- Constituţia României. Comentariu pe articole, coautor, volum coordonat de I. Muraru si E.-S. 
Tanasescu, ed. a 2-a, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2019, ISBN: 978-606-18-0847-2; 

- Minispeţe. Drept procesual civil, ediţia a 2-a, coautor, volum coordonat de E. Oprina, Ed. Solomon, 
Bucureşti, 2019, ISBN: 978-606-8892-36-8; 

- Nouveau Code de procédure civile roumain. Traduction commentée, iniţiator şi coordonator 
general al proiectului de traducere comentată în franceză a noului Cod de procedură civilă, 
Juriscope, Presses universitaires juridiques de Poitiers, 2018, ISBN: 978-2-913556-17-1; 

- Sancţiuni procedurale în procesul civil, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2016, ISBN: 978-606-673-
896-5. Lucrarea a fost distinsă cu premiul „Henri Capitant” de către Revista Română de Drept 
Privat şi Editura Universul Juridic pentru cea mai bună monografie în domeniul dreptului privat 
a anului 2016; 

- Instituţii judiciare. Magistratură. Avocatură. Notarii publici. Executorii judecătoreşti. Curs 
universitar, coautor împreună cu Tr.C. Briciu şi Cl.C. Dinu, ed. a 2-a, revizuită şi adăugită, Ed. C.H. 
Beck, Bucureşti, 2016, ISBN: 978-606-18-0617-1;  

- Minispeţe. Drept procesual civil, coautor, volum coordonat de E. Oprina, Ed. Solomon, Bucureşti, 
2016, ISBN: 978-606-94049-5-9. 

 

B. Articole, studii: 

 

- Despre suspendarea judecăţii. O analiză succintă a unor (eventuale) neconcordanţe ale art. 413 
şi 414 din Codul de procedură civilă, în Revista Română de Drept Privat nr. 2/2021; 

- Despre depunerea cu afectaţiune specială. Reglementare legală vs. arcanele practicii, în volumul 
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In Honorem Flavius Antoniu Baias, vol. I, coord.: A. Almăşan, I. Vârsta, Cr. E. Zamşa, Ed. Hamangiu, 
Bucureşti, 2021; 

- La péremption dans le procès civil roumain. Analyse comparative de la péremption de la 
demande, de la „prescription de la juridiction” et de la péremption de l’exécution forcée, în 
volumul Le colloque international „Le nouveau Code de procédure civile roumain: Vu de l’intérieur 
– Vu de l’extérieur”, coord.: Tr. C. Briciu şi P. Pop, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2021; 

- Curatela litis. Quid novi, în volumul „Hic et nunc Alexandru Athanasiu”, coord.: Cl. A. Moarcăş, Ed. 
C.H. Beck, Bucureşti, 2020; 

- Scurte consideraţii practice despre curatela specială (curatela litis), în volumul Conferinţa 
naţională „Dreptul românesc la 100 de ani de la Marea Unire”, coord.: P. Pop şi R. Al. Rizoiu, Ed. 
Hamangiu, Bucureşti, 2020; 

- Efectul prescripţiei dreptului de a obţine executarea silită. Ce se mai poate face după împlinirea 
prescripţiei executării silite de către creditorul aflat în posesia unui titlu care şi-a pierdut forţa 
executorie?, în Revista Română de Executare Silită nr. 3/2019. Studiul a fost distins cu premiul 
„Savelly Zilberstein” de către Revista Română de Executare Silită şi Editura Universul Juridic 
pentru cel mai bun articol publicat în materia executării silite în anul 2019; 

- Opinia stiinţifică cu privire la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 131 din Codul de 
procedură civilă, dispoziţii care fac obiectul unui recurs în interesul legii, redactată de Centrul de 
procedură civilă din cadrul Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti la solicitarea Înaltei 
Curţi de Casaţie şi Justiţie (adresa ICCJ nr. 1142/1/2019 din 13.05.2019), coautor împreună cu Tr.C. 
Briciu, M. Stancu, Cl.C. Dinu şi Ghe.-L. Zidaru; 

- Comentarii asupra modificării noului Cod de procedură civilă prin Legea nr. 310/2018. Între 
dorinţa de funcţionalitate şi dorinţa de restauraţie, coautor împreună cu Tr. C. Briciu, Cl. C. Dinu, 
M. Stancu şi Ghe. L. Zidaru, disponibil pe www.juridice.ro; 

- Commentaire au Livre III – La procédure judiciaire gracieuse, în Nouveau Code de procédure civile 
roumain. Traduction commentée, coord.: P. Pop, Juriscope, Presses universitaires juridiques de 
Poitiers, 2018; 

- Analiza (neexhaustivă) a instituţiei curatorului special, opinie ştiinţifică redactată la solicitarea 
Uniunii Naţionale a Barourilor din România, coautor împreună cu Tr.C. Briciu şi Ghe.-L. Zidaru, 
Centrul de Procedură civilă, Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, 2017;  

- Când şi cum se poate solicita repunerea în termenul de prescripţie a dreptului de a obţine 
executarea silită, în volumul „Executarea silită – Dificultăţi şi soluţii practice”, vol. 2, coord.: E. 
Oprina şi V. Bozeşan, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2017; 

- Câteva consideraţii practice despre invocarea, constatarea şi efectele prescripţiei dreptului de a 
obţine executarea silită, în volumul „Executarea silită – Dificultăţi şi soluţii practice”, vol. 2, coord.: 
E. Oprina şi V. Bozeşan, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2017; 

- Despre termenul de prescripţie a dreptului de a obţine executarea silită în cazul acţiunii în 
evacuare, în volumul „Executarea silită – Dificultăţi şi soluţii practice”, vol. 1, coord.: E. Oprina şi V. 
Bozeşan, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2016; 

- O încercare de desluşire a unor aspecte practice ale perimării executării silite, în volumul 
„Executare silită – Dificultăţi şi soluţii practice”, vol. 1, coord.: E. Oprina, V. Bozeşan, Ed. Universul 
Juridic, Bucureşti, 2016; 

- O scurtă exegeză (critică) a perimării judecăţii în procesul civil, în Revista Română de  

Drept Privat nr. 3/2015; 

- Câteva aspecte teoretice şi practice ale perimării executării silite, în Revista Română  

de Executare Silită nr. 1/2015; 

http://www.juridice.ro/
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- Scurte consideraţii (critice) despre perimarea executării silite,  în volumul Studii şi  

Cercetări Juridice Europene – Conferinţa Internaţională a Doctoranzilor în Drept, ed. a 7-a, Ed. 
Universul Juridic, Timişoara, 2015;  

- Despre termenele procedurale în noul Cod de procedură civilă, în Revista Română de Drept Privat 
nr. 1/2015; 

- Câteva consideraţii despre actele de procedură în procesul civil, în Revista Română de Drept Privat 
nr. 6/2014; 

- Actele de procedură, sursa primordială a sancţiunilor procedurale. Privire critică din  

perspectiva noului Cod de procedură civilă, în volumul Studii şi Cercetări Juridice Europene – 
Conferinţa Internaţională a Doctoranzilor în Drept, ed. a 6-a, Ed. Universul Juridic, Timişoara, 2014; 

- Decăderea în procesul civil. Scurte consideraţii critice din perspectiva noului Cod de  

procedură civilă,  în Revista Română de Drept Privat nr. 4/2014; 

- Mijloace procedurale prevăzute pentru unificarea practicii instanţelor judecătoreşti în  

lumina prevederilor Noului Cod de procedură civilă, în Revista Română de Drept Privat nr. 3/2011, 
coautor împreună cu D. Grosu. 

 

Bucureşti, 22.02.2022 


