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LISTA DE LUCRĂRI
1. Teza de doctorat
“Dreptul spaţial şi comercializarea serviciilor de telecomunicaţii prin sateliţi”.
Teza a fost susţinută public la data de 21.09.1990 la Facultatea de Drept a
Universităţii din Bucureşti. Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. doc. Tudor R.
Popescu.
2. Cărţi şi capitole în cărţi:
-

„Introducere în Dreptul Roman” – 2009, Bucureşti, Editura C.H. Beck S.R.L.
(ISBN 978-973-115-564-7)

-

„Drept Roman” – 1998, Bucureşti, Casa de Editură şi Presă “Şansa” S.R.L.
(ISBN 973-9167-81-0)

-

„Drept Roman”” – 1997, Bucureşti, Casa de Editură şi Presă “Şansa” S.R.L.
(în colab. cu prof. univ. dr. Emil Molcuţ) (ISBN 973-9167-37-3)

-

„Drept Roman” – 1995, Bucureşti, Casa de Editură şi Presă “Şansa” S.R.L.
(în colab. cu prof. univ. dr. Emil Molcuţ) (ISBN 973-9167-68-3)

-

„Drept Roman”– 1993, Casa de Editură şi Presă “Şansa” S.R.L. (în colab. cu
prof. univ. dr. Emil Molcuţ) (ISBN 973-95793-9-6)

-

„Drept Roman”– 1991, Bucureşti, Editura “Naturismul” (în colab. cu prof.
univ. dr. Emil Molcuţ)

-

„Drept Roman” (Note de Curs) – 1991, Bucureşti, Institutul de Drept şi Relaţii
Internaţionale “Nicolae Titulescu”

3. Studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale
recunoscute din ţară şi din străinătate
-

”Scheidung und nachehelicher Unterhalt in Rumänien” (Divorţul şi
întreţinerea între foştii soţi în dreptul românesc”), apărut în volumul intitulat
„Scheidung und nachehelicher Unterhalt im europäischen Vergleich”
(Divorţul şi întreţinerea între foştii soţi – comparaţie europeană), editat de
Editura Ernst und Werner Wieseking din Bielefeld – 2007 (ISBN 3-76940941-8). Prezentat la Simpozionul internaţional de Drept European al Familiei
organizat de Universitatea din Regensburg, Germania.

-

„Gesetzliche Vorschriften in Rumänien nach 1989 über die Entschädigung
Enteigneter unter besonderer Berücksichtigung der nationalen Minderheiten“
(Prevederi legale în România după 1989 cu privire la despăgubirea celor
deposedaţi, cu luarea în considerare a minorităţilor naţionale), apărut în
volumul intitulat „Eigentumsrecht und Enteignungsrecht – Analysen und
Beiträge zur Vergangenheitsbewältigung” (Dreptul de proprietate şi legislaţia
exproprierii – analize şi contribuţii la depăşirea trecutului), editat de Editura
Duncker & Humblot din Berlin – 2003 (ISSN 1434-8705, ISBN 978-3-42812842-6). Prezentat la Colocviul internaţional cu tema „Der Dialog über den
Schutz des Eigentums der nationalen und ethnischen Minderheiten als Beitrag
zur Verständigung mit den östlichen Nachbarn“ (Dialogul cu privire la
protecţia proprietăţii minorităţilor naţionale şi etnice, ca o contribuţie la buna
înţelegere cu vecinii din Est) organizat de Fundaţia Culturală a Refugiaţilor
Germani la Königswinter, Germania.

4. Proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare pe bază de contract/grant:
-

Proiectul ce formează obiectul convenţiei de cercetare/grant internaţională
încheiată cu Groupement de Recherche sur les Institutions et le Droit de
l’Aménagement de l’Urbanisme et de l’Habitat (G.R.I.D.A.U.H.) din cadrul
Universităţii Paris I Panthéon – Sorbonne, cu tema “La législation roumaine
après 1989 relative au dédommagement des personnes dépossédées de leur
propriété. Analyse spéciale relative aux minorités nationales”, în calitate de
director de proiect – 2008.

5. Alte lucrări şi contribuţii ştiinţifice:
a.

Articole/Studii
-

”Locul şi rolul dreptului roman în procesul de formare şi evoluţie a dreptului
românesc” – Analele Universităţii din Bucureşti, 2003 (în colaborare cu prof.
univ. dr. Emil Molcuţ şi lector univ. Andrei Aurel Jean);

-

“O problemă deschisă a dreptului spaţial: delimitarea spaţiului
extraatmosferic de spaţiul aerian” (Revista Română de Studii Internaţionale
nr. 6/1989);

-

“Exigenţe ale perfecţionării dreptului comerţului internaţional în etapa
actuală” (Revista Română de Studii Internaţionale nr. 6/1985);

-

„Tendinţe şi orientări actuale în domeniul dreptului mării” (Revista “Lumea”
nr. 27/1985);

-

“Eficienţă sporită în activitatea Comisiei pregătitoare a Autorităţii
internaţionale pentru teritoriile submarine” (Revista “Lumea” nr. 30/1985);

-

“Valorificarea resurselor submarine în interesul tuturor statelor” (Revista
“Lumea” nr. 36/1985).
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Comunicări la sesiuni ştiinţifice naţionale şi internaţionale:

b.
-

„Prevederi legale în România după 1989 cu privire la despăgubirea celor
deposedaţi, cu luarea în considerare a minorităţilor naţionale” (Colocviul
internaţional cu tema „Der Dialog über den Schutz des Eigentums der
nationalen und ethnischen Minderheiten als Beitrag zur Verständigung mit
den östlichen Nachbarn“ (Dialogul cu privire la protecţia proprietăţii
minorităţilor naţionale şi etnice, ca o contribuţie la buna înţelegere cu vecinii
din Est) organizat de Fundaţia Culturală a Refugiaţilor Germani la
Königswinter, Germania, 4 - 6 octombrie 2006);

-

”Legislaţia fiscală şi controlul fiscal” (Forumul Clasei de Mijloc şi al
Întreprinderilor Mici şi Mijlocii organizat de P.U.R., Bucureşti, 14 noiembrie
2002);

-

”Scheidung und nachehelicher Unterhalt in Rumänien” (Divorţul şi
întreţinerea între foştii soţi în dreptul românesc) (Simpozionul internaţional de
Drept European al Familiei, organizat de Universitatea din Regensburg,
Germania, 10 – 13 octombrie 2002);

-

”Locul şi rolul dreptului roman în procesul de formare şi evoluţie a dreptului
românesc” (în colaborare cu Prof. Univ. dr. Emil Molcuţ şi Lector univ.
Andrei Aurel Jean, Colocviul „Tradiţie românească, drept roman şi
codificare” organizat de Academia Română – Secţia de Ştiinţe Istorice şi
Arheologice, Bucureşti, 13 – 15 iunie 2002);

-

“Democraţia romană în epoca Republicii” (Sesiunea ştiinţifică a Catedrei de
Drept Public a Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti, mai 1996);

-

“Evoluţia garanţiilor personale în dreptul roman” (Sesiunea ştiinţifică a
Catedrei de Drept Public a Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti,
mai 1995);

-

“Evoluţia conceptului de transmitere a proprietăţii în dreptul roman”
(Sesiunea ştiinţifică a Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti, mai
1993);

-

“Mecanismul privatizării în România” (Sesiunea ştiinţifică organizată de
Institutul de Studii Sud-Est Europene din Kiel, Germania, octombrie 1992);

-

“Formele de realizare a operaţiunii juridice a vânzării în dreptul privat
roman” (Sesiunea ştiinţifică a Institutului de Drept şi Relaţii Internaţionale
“Nicolae Titulescu” din Bucureşti, aprilie 1992);

-

“O problemă deschisă a dreptului spaţial: delimitarea spaţiului
extraatmosferic de cel aerian” (Sesiunea ştiinţifică a Facultăţii de Drept a
Universităţii din Bucureşti, 16 mai 1989);

-

“Asigurarea în materia activităţilor spaţiale” (Sesiunea ştiinţifică a Facultăţii
de Drept a Universităţii din Bucureşti, 24 mai 1988);
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-

„Zona internaţională a spaţiilor submarine în dreptul internaţional
contemporan” (Sesiunea ştiinţifică a Facultăţii de Drept a Universităţii din
Bucureşti, 20 martie 1982);

-

“Autoritatea internaţională – organizare, atribuţii, funcţii” (Sesiunea
ştiinţifică a Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti, 20 aprilie 1981);

-

“Cadrul istoric şi juridic al apariţiei problematicii Zonei internaţionale a
teritoriilor submarine situate dincolo de limitele jurisdicţiei naţionale”
(Sesiunea ştiinţifică a Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti, 21
martie 1980)
Cronici şi recenzii

c.
-

“Cronica activităţii ştiinţifice” (Analele Universităţii din Bucureşti, 1986,
1987, 1988, 1989, 1990)

6. Citări internaţionale şi naţionale:
Citări în baze de date internaţionale:

a.

- Baza de date a Tribunalului Federal al Confederaţiei Elveţiene:
http://www.bger.ch/tf_a98_2004_16 .pdf
Baza de date a Organizaţiei Naţiunilor Unite, UNBISNET – United Nations
Bibliographic Information System:
http://unbisnet.un.org
-

- Baza de date a Organizaţiei Naţiunilor Unite, UN Juridical Yearbook:
http://untreaty.un.org/cod/UNJuridicalYearbook/pdfs/english/ByVolume/1986/bibliography.

b.

Citări în baze de date naţionale (exemple):

www.biblioteca.ase.ro/catalog
http://bibliophil. bibliotecamm.ro
http://biblioteca.upm.ro/liberty3/gateway/gateway.exe
http://www.librarie. europeana.ro/01.0002/bibliografie.pdf)

c.

Alte citări pe pagini web din străinătate (exemple):
http://www.recht.ch/fampra/lpext.dll?f=ID&ID =2fa0103dok&t= document-frame.htm
http://www.webarchiv-server.de/pin/archiv07/0420070127paz62.htm
http://www.gieseking-verlag.de/themenuebersicht/liste.php?we_objectID=2094,
http://www. oberschlesien-aktuell.de/presse/presse/schlesien/061115sn.pdf
http://www. kulturstiftung-der-deutschen-vertriebenen.de/t_v2006a.html).

iulie 2014

Prof. univ. dr. Dan Oancea
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