LISTA

DE

LUCRĂRI

I. LUCRĂRI PUBLICATE ÎN VOLUM:
1. Codul civil - ediţie îngrijită în colaborare cu prof. univ. dr. Corneliu Bîrsan, conf. univ.
Valeriu Stoica şi asist. univ. Bogdan Dumitrache, Ed. ALL Bucureşti (ediţia I - 1992,
ediţia a II-a - 1993, ediţia a III-a - 1994, ediţia a IV-a - 1995, ediţia a V-a - 1996);
2. Legislaţia familiei - ediţie îngrijită în colaborare cu lector universitar Marieta Avram,
Ed. ALL, Bucureşti (ediţia I - 1994, ediţia a II-a - 1995);
3. Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, de prof. univ. dr. doc. Constantin Stătescu
şi prof. univ. dr. Corneliu Bîrsan, Editura ALL Bucureşti (contribuţie la revizuirea şi
aducerea la zi a lucrării împreună cu prof. univ. dr. Corneliu Bîrsan - ediţiile 1992, 1993,
1994, 1995 - şi asist. univ. Bogan Dumitrache - ediţia 1995);
4. Capitolul Romanian Civil and Commercial Law (Drept civil şi comercial român)
din lucrarea "Legal Reform in Post Communist Europe" ("Reforma legislativă în Europa
post-comunistă"), apărută în Editura "Martinus Nijhoff", Olanda, 1994.
5. Capitolul The process of restitution of confiscated property in Romania (Procesul de
restituire a proprietăţilor confiscate în România) din lucrarea „Restitution of
expropriated property in transition countries and in the Republic of Croatia” („Restituirea
proprietăţilor expropriate în ţările în tranziţie şi în Republica Croaţia”), editată de
Inzenierski biro d.d., Croaţia, decembrie 2000.
6. Regimul juridic al imobilelor preluate abuziv, vol. I – „Legea nr. 10/2001 comentată
şi adnotată”, vol. II – „Legislaţie şi jurisprudenţă”, Editura Rosetti, Bucureşti, 2001 (în
colaborare cu B. Dumitrache şi M. Nicolae).
7. Regimul juridic al imobilelor preluate abuziv, vol. I – „Legea nr. 10/2001 comentată
şi adnotată” (Ediţia a II-a, revăzută şi adăugită), Editura Rosetti, Bucureşti, 2002 (în
colaborare cu B. Dumitrache şi M. Nicolae).
8. Simulaţia. Studiu de doctrină şi jurisprudenţă, Ed. Rosetti, Bucureşti, 2003.
9. Constituţia României. Comentariu pe articole, coord. I. Muraru şi E. S. Tănăsescu,
Ed. C. H. Beck, Bucureşti, 2008 [comentariile la art. 44: p. 421-459; art. 45 – p. 459-466
(în colaborare cu Milena Tomescu); art. 46 – p. 466-477 (în colaborare cu Milena
Tomescu); art. 136 – p. 1290-1313 (în colaborare cu Cristina Zamşa)].
10. Capitolul Parental Protection in Romanian Law Juxtaposed to the CEFL
Principles (Ocrotirea părintească în dreptul românesc în raport cu principiile elaborate de
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Comisia pentru dreptul european al familiei), în volumul „Juxtaposing Legal Systems and
the Principles of the European Family Law on Parental Responsabilities” (Raportul unor
sisteme de drept cu Principiile dreptului european al familiei în domeniul responsabilităţii
părinteşti), volum coordonat de Esin Orucu şi Jane Mair, Ed. Intersentia, AntwerpOxford-Portland, 2010 (în colaborare cu M. Avram și C. Nicolescu).
11. Noul Cod civil. Comentariu pe articole (coordonatori Fl. A. Baias, E. Chelaru, R.
Constantinovici, I. Macovei), Ed. C. H. Beck, București, ediția I, martie 2012
(comentariile la art. 373-404: p. 398-442; art. 858-875: p. 875-904; art. 1289-1294: p.
1350-1362); ediția I, martie 2012; ediția I, revizuită, octombrie 2012.
12. La formation du juriste en Roumanie, în volumul „Les professions juridiques.
Journées Cambodge-Vietnam. Tome LXI/2011. Travaux de l’Association Henri
Capitant”, Ed. Brulyant&LB2V, 2012, p. 593-618.
13. Commentaire introductif au Livre II. De la famille, în volumul „Nouveau Code civil
roumain. Traduction commentée”, Juriscope, Poitiers – Dalloz, Paris, 2013, p. 103-116.

II. LUCRĂRI PUBLICATE ÎN REVISTELE DE SPECIALITATE:
1. Acţiunea în regres a paznicului juridic împotriva paznicului material - în "Studii şi
cercetări juridice" nr. 1/1987, p. 48-53 (în colaborare cu Valeriu Stoica);
2. Posibilitatea revocării unei tranzacţii judiciare pe calea acţiunii pauliene - în
"Revista română de drept" nr. 1/1987, p. 12-17 (în colaborare cu Valeriu Stoica);
3. Posesie de bună credinţă a unor bunuri mobile. Calitatea procesuală pasivă a
posesorului în acţiunea în revendicare. Invocarea art.1909 alin.1 Cod civil. Excepţie
procesuală. Aprecierea bunei credinţe - Notă la sentinţa civilă nr.1134/1986 a
Judecătoriei Sectorului Agricol Ilfov - în revista română de drept" nr.1/1988, p. 40-47;
4. Răspundere civilă delictuală. Coliziune între o căruţă şi un autovehicul. Existenţa
unui caz fortuit. Consecinţe - Notă la sentinţa civilă nr. 544/E din 3 noiembrie 1987 a
Tribunalului Judeţean Prahova - în "Revista română de drept" nr.4/1988, p. 59-67 (în
colaborare cu Valeriu Stoica);
5. Unele consideraţii referitoare la tranzacţie - în "Revista română de drept" nr.912/1989, p. 18-26;
6. Noul regim juridic al bunurilor imobile proprietate privată - în "Studii de drept
românesc" nr. 1/1990, p. 69-73;
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7. În legătură cu depunerea unei sume de bani în cont curent personal la Casa de
Economii şi Consemnaţiuni în vederea cumpărării unui autoturism (II) - în "Dreptul"
nr. 3/1990, p.15-19;
8. Executarea silită a antecontractelor de înstrăinare a imobilelor în condiţiile
abrogării art.12 din Decretul nr.144/1958 - în "Dreptul" nr.3/1992, p. 14-28 (în
colaborare cu Valeriu Stoica);
9. Răspunderea civilă a administratorului societăţii
nr.8/1992, p. 13-29 (în colaborare cu Sorin David);

comerciale - în "Dreptul"

10. Excepţie de nelegalitate. Aplicare în cazul trecerii în proprietatea statului a unor
imobile în temeiul art. III din Decretul nr. 218/1960 şi a Decretului nr.92/1950 - Nota
la Decizia civilă nr. 338 din 16 mai 1991 a Tribunalului Judeţean Sibiu - în "Dreptul"
nr.11/1992, p. 54-65 (în colaborare cu Bogdan Dumitrache);
11. Consideraţii referitoare la preţurile actuale ale locuinţelor - în "Dreptul"
1/1993, p. 47-53 (în colaborare cu arhitect Cristian Aurel);

nr.

12. Clauza penală. Efecte (II) - Notă la decizia civilă nr. 215/1992 a Tribunalului
Judeţean Timiş - în "Dreptul" nr.10-11/1993, p.96-101;
13. Efectele juridice ale antecontractului de vânzare-cumpărare a unei construcţii în
condiţiile abrogării Decretului nr.144/1958 (II) - în revista "Dreptul" nr.7/1994, p. 2834;
14. Discuţii pe marginea Legii nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de
utilitate publică - în "Dreptul" nr. 4/1995, p.18-28 (în colaborare cu Bogdan
Dumitrache);
15. Principiile profesiei de avocat în lumina dispoziţiilor Legii nr.51/1995, în "Dreptul"
nr. 10-11/1995, p.28-37 ;
16. Cercetarea procesului în cazul administrării probelor de către avocaţi – instituţie
nouă în procedura civilă română, în «Revista de drept comercial» nr. 3/2001, p. 28-48
(în colaborare cu prof. univ. dr. Viorel Mihai Ciobanu.
17. Imobil preluat abuziv. 1) Hotărâre a C.E.D.O. de condamnare a statului român.
Recurs în anulare (art. 330 pct. 4 c. pr. civ.). Admisibilitate 2) Cerere de intervenţie în
interes propriu (art. 50 alin. 2 C. pr. civ.). Inadmisibilitate – Notă la decizia nr. 61 din
24 iulie 2001 a C.S.J., Completul de nouă judecători, în „Pandectele române”, nr. 3/2002,
p. 59-76 (în colaborare cu Răzvan Dincă)
18. Medierea – un alt fel de justiţie, în „Revista de drept comercial” nr. 7-8/2002, p. 6797 (în colaborare cu Violeta Belegante)
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19. Consideraţii cu privire la neconstituţionalitatea art. 7 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr.
25/1997 cu privire la regimul juridic al adopţiei – Notă la decizia Curţii Constituţionale
nr. 277 din 9 octombrie 2001, în „Analele Universităţii din Bucureşti. Seria Drept”, 2002
– Partea I, p. 142-144.
20. Despre imposibilitatea acoperiri nulităţii absolute a căsătoriei încheiate cu
încălcarea principiului monogamiei – Notă la dec. nr. 529 din 8 februarie 2002 a C.S.J.,
secţia civilă, în „Analele Universităţii din Bucureşti. Seria Drept”, 2002 – Partea a II-a, p.
144-152 (în colaborare cu Radu Bobei).
21. Modificările aduse Codului familiei prin Legea nr. 288/2007 – în „Dreptul” nr.
3/2008, p. 9-41 (în colaborare cu Marieta Avram şi Cristina Nicolescu).
22. Este admisibilă acţiunea în revendicare a imobilelor preluate fără titlu supuse
restituirii în condiţiile Legii nr. 10/2001?, în „Revista romana de drept privat” nr.
2/2008, p. 76-197 (în colaborare cu Marian Nicolae şi Viorel Mihai Ciobanu).
23. Unele dispoziții privind divorțul în Noul Cod civil – texte comentate, în „Analele
Universității din București – Seria Drept”, nr. III-2011, p. 300-316.
24. Efectele divorțului în Noul Cod civil – texte comentate, în „Analele Universității din
București – Seria Drept”, nr. IV-2011.
25. Unele considerații privind simulația în procesul civil, în „Revista romana de drept
privat” nr. 3/2012, p. 40-57 (în colaborare cu Crenguța Leaua).
26. Scurte considerații privind reglementarea simulației în Noul Cod civil, în „Analele
Universității din București – Seria Drept”, Supliment 2012, „Conferința Reglementări
fundamentale în Noul Cod civil și Noul Cod de procedură civilă, 17-18 februarie 2012,
Facultatea de Drept, Universitatea din București”, p. 213-234.
27. Unele probleme privind înregistrarea în cartea funciară a hotărârilor arbitrale în
materie imobiliară, în „Revista Română de Drept Privat” nr. 6/2012, p. 30-51 (în
colaborare cu Crenguța Leaua).
III. COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE :
1. Probleme privind regresul paznicului juridic împotriva paznicului material în cazul
răspunderii reglementate de art.1000 alin. 1 Cod civil - comunicare prezentată la Secţia
de Drept civil a Asociaţiei Juriştilor în luna aprilie 1986 (în colaborare cu Valeriu Stoica);
2. Revocarea tranzacţiei judiciare - comunicare prezentată la Sesiunea de comunicări
ştiinţifice a cadrelor didactice de la Facultatea de Drept în luna mai 1986 ( în colaborare
cu Valeriu Stoica);
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3. În legătură cu anularea certificatului de moştenitor - comunicare susţinută la
Sesiunea ştiinţifică a Facultăţii de Drept în luna mai 1989;
4. Unele consideraţii privind tranzacţia judiciară - comunicare prezentată la Secţia de
Drept Civil a Asociaţiei Juriştilor la 26 octombrie 1989;
5. Aspecte juridice referitoare la depunerea la C.E.C. a sumei de bani afectate
cumpărării unui autoturism - lucrare susţinută la Sesiunea de comunicări ştiinţifice a
Institutului de Cercetări Juridice la 27 octombrie 1989;
6. Unele reflecţii privind regimul juridic actual al imobilelor - lucrare prezentată la
Sesiunea de comunicări ştiinţifice a Institutului de Cercetări Juridice în 27 mai 1991;
7. Răspunderea civilă a administratorului societăţii comerciale - lucrare prezentată în
cadrul Zilelor academice clujene, la Cluj-Napoca în 16 octombrie 1991;
8. Unele consideraţii privind executarea silită a antecontractelor de vânzare-cumpărare
a imobilelor - comunicare susţinută la Sesiunea Ştiinţifică a Facultăţii de Drept din luna
decembrie 1991.
9. Probleme din practica judiciară ridicate de naţionalizarea unor imobile - comunicare
prezentată la Sesiunea de comunicări ştiinţifice a cadrelor didactice de la Facultatea de
Drept, în 29 mai 1992.
10. Aplicarea în timp a principiului bunei credinţe în materia dobândirii bunurilor
imobile – comunicare prezentată la Sesiunea ştiinţifică omagială organizată de
Facultatea de drept a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca în onoarea Profesorului
Tudor Drăganu, la împlinirea a 90 de ani (decembrie 2002).
11. Reforma Codului civil român – comunicare prezentată la Seminarul „Bicentenarul
Codului civil francez”, organizat de Colegiul juridic franco-român din cadrul Facultăţii
de drept a Universităţii din Bucureşti, în colaborare cu Institutul Francez din Bucureşti, la
25 iunie 2004.
12. Regimurile matrimoniale în Proiectul Codului civil român – comunicare prezentată
(în colaborare cu conf. univ. dr. Marieta Avram) la Conferinţa „Dreptul Afacerilor pentru
2008”, organizată de Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti, ziarul „Bursa” şi
Societatea de avocaţi „Piperea şi Asociaţii” (23-24 mai 2008).
13. Regimul divorţului în Proiectul Codului civil român – comunicare prezentată la
colocviul internaţional „La recodification et le tendances actuelles du droit privé”,
organizată de Facultatea de Drept a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca,
Facultatea de Drept a Universităţii „Alecu Russo” din Bălţi şi Asociaţia „Henri Capitant”
a prietenilor culturii juridice franceze (Bălţi, Republica Moldova, 9-12 octombrie 2008).
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14. Încheierea contractelor în Proiectul Codului civil român– comunicare prezentată la
Conferinţa „Dreptul Afacerilor pentru 2009”, organizată de Facultatea de Drept a
Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca şi Societatea de avocaţi „Piperea şi
Asociaţii” (Cluj-Napoca, 14-15 noiembrie 2009).
15. Relativitatea și opozabilitatea actelor juridice în Noul Cod civil român – comunicare
prezentată la Conferința „Noile Coduri ale României”, organizată de Facultatea de Drept
a Universtității din București și Facultatea de Drept a Universității din București
(Timișoara, 27-28 mai 2011).
16. Formarea juristului (La formation du juriste) – raport național prezentat în cadrul
Congresului mondial al Asociației „Henri Capitant” a amicilor culturii juridice franceze,
Phnom Penh-Ho Chi Minh (Saigon), 13-17 iunie 2010.
17. Divorțul în Noul Cod civil român – comunicare prezentată la Conferința „Noul Cod
civil român”, organizată de Ministerul Justiției (București, 30 iunie 2011).
18. Încheierea contractelor în Noul Cod civil - comunicare prezentată la Conferința
„Noul Cod civil”, organizată de Institutul Național al Magistraturii (București, 15
septembrie 2011).
19. Căsătoria în Noul Cod civil român - comunicare prezentată la Congresul
Internațional de Teologie „Familia creștină, o binecuvântare pentru Biserică și societate”,
organizat de Patriarhia Română (București, 1-3 noiembrie 2011).
20. Simulația în Noul Cod civil - comunicare prezentată la Conferința „Reglementări
fundamentale în Noul Cod civil și Noul Cod de procedură civilă”, organizată de
Facultatea de Drept a Universității din București, 17-18 februarie 2012.
21. Consierații de ansamblu cu privire la reglementarea arbitrajului în noul Cod de
procedură civilă – comunicare susținută la Conferința internațională „Tendințe moderne
în arbitrajul comercial internațional”, organizată de Facultatea de Drept a Universității
din București, 6-7 septembrie 2012.
22. La reforme roumaine du droit de la famille – comunicare susținută la Conferința
internațională „Réflexions comparatistes sur la réforme du droit civil en France et en
Roumanie”, organizată la Facultatea de Drept a Universității din București, 22-23
noiembrie 2012.
23. Le patrimoine de la personne entre la certitude de l’unité et l’evidence de la
divisibilité – comunicare susținută la Conferința „Journées juridiques franco-roumaines”,
la XVI-ème èdition, organizată de Institutul de Cercetări Juridice „Andrei Rădulescu” al
Academiei Române și Société de Législation Comparée, București, 31 mai-1 iunie 2013.
24. Patrimoniul în Codul civil al Republicii Moldova și în Noul Cod civil al României –
comunicare susținută la conferința „Codul civil al Rpublicii Moldova: 10 ani – realizări,
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rezerve și perspective”, organizată de Facultatea de Drept a Universității de Stat din
Moldova și Fundația Germană pentru Cooperare Juridică Internațională, Chișinău, 19-20
septembrie 2013.
25. Le droit de propriété publique – un véritable droit de propriété ? – comunicare
susținută la Conferința „Le Code civil roumain – vu de l´intérieur, vu de l´extérieur”,
organizată de Facultatea de Drept a Universității din București, 23-25 octombrie 2013.
26. Le droit de propriété publique – un véritable droit de propriété ? – comunicare
susținută la Conferința internațională „Droit civil et droit procédural civil”, organizată de
Programul de cooperare elvețiano-român și Institutul Național al Magistraturii, 27-29
noiembrie 2013.
27. Les sources françaises du droit roumain – comunicare susținută la colocviul „Les
confluences des droits, regards franco-roumain”, Universitatea din Bordeaux, Facultatea
de Drept, 13-14 februarie 2014.
28. Societatea fictivă în contextul noilor reglementări relative la simulație (în
colaborare cu Alexandru Șerban Rățoi) – comunicare susținută la Conferința „Dreptul
afacerilor 2014. Impactul noilor coduri asupra dreptului afacerilor”, organizată la
Facultatea de Drept a Universității din București, 9-10 mai 2014.
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