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Profesor univ. dr. Marian Nicolae 
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 ETC. 
 
 

- Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat, vol. I, Ar. 1-525 (coord. V. M. 
Ciobanul, M. Nicolae) (în colaborare), Ed. Universul Juridic, București, 2013, 1314 pagini 
(autor al comentariilor la art. 24-28, pp. 61-102); 

- Nouveau Code civil roumaine, traduction commentée (Noul Cod civil) par Marieta 
Avram, Flavius Baias, Razvan Dinca, Bogdan Dumitrache, Marian Nicolae, Catalin Marian 
Predoiu, Aladar Sebeni et Valeriu Stoica, Juriscope & Dalloz, Paris, 2013, 748 pages; 

- Contribuții la studiul conflictului de legi în timp în materie civilă (în lumina Noului Cod 
civil), Ed. Universul Juridic, București, 2013, 596 pagini; lucrare distinsă cu premiul „Andrei 
Rădulescu” pe anul 2013, al Uniunii Juriștilor din România; 

- Codex iuris civilis, 2 tomuri (t. I, „Noul Cod civil”, ediție critică, 842 pagini; t. II, „Legi 
conexe (derogatorii și complementare) Noului Cod civil”, 1615 pagini), Ed. Universul Juridic, 
București, 2012; 

- Tratat de publicitate imobiliară, 2 vol., ediția a doua revăzută și adăugită, Ed. Universul 
Juridic, Bucureşti, 2011, 1413 pagini; 

- Tratat de prescripție extinctivă, Ed. Universul Juridic, București, 2010, 1288 pagini; 
lucrare distinsă cu Premiul „Traian Ionașcu” pe anul 2010 pentru cea mai bună carte a anului 
în domeniul dreptului privat al Revistei române de drept privat și al Uniunii Executorilor 
Judecătorești din România; 

- 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 2009-2010” 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 2006-2007” 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 2004-2005” de B. Dumitrache, M. Nicolae, C. Toader şi R. 
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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; autor al Titlului II, Partea I, pp. 19-68, 
și ale Capitolelor III, IV, V și VI (considerațiile generale și comentarii la art. 46-52), pp. 205-
244, 245-247, 248-251, 263-286, 293-323; 

- 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), pp. 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 (autor al al Titlului II, Partea I, pp. 19-63, și ale Capitolelor III, 
IV, V și VI [considerațiile generale și comentarii la art. 46-52], pp. 200-231, 232-234, 235-
238, 239-257, 265-285), şi Legislaţie şi jurisprudenţă, vol. 2, 240 pagini (cu note de M. 
Nicolae); 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. 

- 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 1999-2000”, Edit Mihaela Press, Bucureşti, 1999, (coordonatori: 
Fr. Deak, C. Bîrsan, Gh. Beleiu), pp. 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), pp. 3-121; 

 
 

C. ÎNGRIJIRI DE EDIŢII: 
 
 

1. Gheorghe Beleiu, Drept civil român. Introducere în dreptul civil. Subiectele 
dreptului civil, 2 ediţii (1998, 1999-2000), 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.: 
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1. Nota I (critică) la decizia nr. 1795/1992 a Tribunalului municipiului Bucureşti, Secţia a IlI-
a civilă, în „Dreptul”, nr. 9/1993, pp. 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, pp. 69-74; 
3. Efectele Legilor nr. 58/1974 si nr. 59/1974 asupra dobândirii terenurilor prin prescripţia 
achizitivă, în „Dreptul”, nr. 5/1996, pp. 45-52; 
4. Nota (critică – explicativă) la sentinţa civilă nr. 4203/h1995 a Judecătoriei sectorului 5 
Bucureşti, în „Dreptul” nr. 11/1996, pp. 108-113; 
5. Contractul de ipotecă, în „Revista de drept comercial”, nr. 9/1997, pp. 93-111;  
6. Discuţii în legătură cu răspunderea solidară în materia obligaţiilor comerciale, în „Revista 
de drept comercial”, nr. 12/1997, pp. 112-124; 
7. Constituirea asociaţiilor de proprietari, în „Dreptul”, nr. 2/1998, pp. 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, pp. 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, pp. 23-30; 
12. Discuţii privitoare la reprezentarea succesorală, II, în „Dreptul”, nr. 4/1999, pp. 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, pp. 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, pp. 53-62; 
15. Repunerea în termenul de prescripţie, în „Dreptul”, nr. 11/1999, pp. 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, pp. 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, pp. 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, pp. 23-34; 
21. Modificările aduse Codului de procedură civilă prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 138/2000, partea I, în „Dreptul”, nr. 1/2001, pp. 3-22 (în colaborare cu Viorel Mihai 
Ciobanu şi Gabriel Boroi); 
22. Modificările aduse Codului de procedură civilă prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 138/2000, partea a II-a, în „Dreptul”, nr. 2/2001, pp. 3-41 (în colaborare cu Viorel Mihai 
Ciobanu şi Gabriel Boroi); 
23. Modificările aduse Codului de procedură civilă prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 138/2000, partea a III-a, în „Dreptul”, nr. 4/2001, pp. 3-37 (în colaborare cu Viorel Mihai 
Ciobanu şi Gabriel Boroi); 
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24. Discuţii în legătură cu garantarea creditului ipotecar pentru construcţiile de locuinţe, II, în 
„Dreptul”, nr. 1/2001, pp. 50-63; 
25. Nota (critică) la decizia nr. VIII din 21 decembrie 2000 a Secţiilor Unite ale Curţii 
Supreme de Justiţie, în „Dreptul”, nr. 5/ 2001, pp. 223-227 (în colaborare cu Viorel Mihai 
Ciobanu şi Gabriel Boroi); 
26. 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, pp. 135-144; 
27. Discuţii privind interdicţiile legale de înstrăinare a unor bunuri imobiliare, III, în 
„Dreptul”, nr. 7/2001, pp. 44-59; 
28. 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, pp. 53-54; 
29. Nota (explicativă) la decizia nr. 1304 din 12 aprilie 2000 a Secţiei civile a Curţii Supreme 
de Justiţie, în „Pandectele române”, nr. 2/2001, pp. 122-126; 
30. 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, pp. 151-159; 
31. Modificările aduse Legii nr. 1/2000 prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/2001, 
în „Dreptul”, nr. 11/ 2001, pp. 3-27; 
32. 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, pp. 97-105; 
33. Nota critică la sent. civ. nr. 2057 din 20 februarie 2001 a Judecătoriei sectorului 1 
Bucureşti, în „Pandectele române”, nr. 2/2002, pp. 118-121; 
34. Consideraţii asupra calităţii de subiect de drept civil al unităţilor administrativ-teritoriale, 
în „Dreptul”, nr. 5/2002, pp. 26-49; 
35. Consideraţii generale asupra calităţii de subiect de drept civil a statului român, în 
„Pandectele române”, nr. 3/2002, pp. 211-233; 
36. Discuţii privind calitatea şi reprezentarea procesuală a unităţilor administrativ-teritoriale, 
în „Dreptul”, nr. 6/2002, pp. 75-95; 
37. 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, pp. 89-96 (în colaborare 
cu Adina Nicolae); 
38. 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, pp. 113-119 (în colaborare cu Traian Corneliu 
Briciu);  
39. 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, pp. 125-136 (în colaborare 
cu Răzvan Dincă);  
40. Uzucapiunea în sistemul noilor cărţi funciare, în „Studia Universitas Babeş-Bolyai”, nr. 
1/2003, pp. 56-68; 
41. 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, pp. 102-114 (în colaborare cu Adina Nicolae); 
42. Discuţii în legătură cu natura juridică a dreptului de preempţiune, II, în „Dreptul”, nr. 
1/2004, pp. 34-64 (în colaborare cu Alexandru – George Ilie); 
43. 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; 
44. 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; 
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45. Publicitatea materială a cărţilor funciare, în volumul omagial „In honorem Corneliu 
Bîrsan ◊ Liviu Pop”, Editura Rosetti, 2006, 56 pagini; 
46. Acţiunile de carte funciară, în „Buletinul Institutului Naţional de Pregătire şi Perfecţionare 
a Avocaţilor (INPPA)”, nr. 1/2006, pp. 5-59; 
47. Discuţii privind situaţii conflictuale generate de hotărâri judecătoreşti contradictorii, în 
privinţa cărora nu există identitate de părţi, II, în „Dreptul”, nr. 4/2006, pp. 118-133 (în 
colaborare cu Adina Nicolae); 
48. 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, pp. 35-100; 
49. 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; 
50. 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); 
51. 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; 
52. 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; 
53. La recodification du droit civil roumain en quête de modèle, dans „Studia Universitas 
Babeş-Bolyai”, nr. 2/2008, p. 115-121 (en collaboration avec Mircea-Dan Bob); 
54. 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; 
55. Unele probleme privitoare la dobândirea cu bună-credință a imobilelor supuse restituirii 
conform legilor fondului funciar, în „Revista română de drept privat” nr. 4/2010, pp. 151-176. 
56. La refonte du code civil roumain et le code civil du Québec, dans La Revue du Barreau 
Canadien, vol. 88; nr. 2 (septembre 2010), pp. 445-454 (en collaboration avec Mircea Dan 
Bob); 
57. Notă critică și explicativă la Decizia Curții Constituționale nr. 830/2008 referitoare la 
excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I pct. 60 din titlul I al Legii nr. 247/2005 
privind reforma în domeniile proprietății și justiției (M. Of. nr. 559 din 24 iulie 2008), în 
„Revista română de drept privat” nr. 3/2011, pp. 210-245; 
58. Prescripția extinctivă și procedurile FIDIC (1999) de soluționare a litigiilor în dreptul 
privat român, în „Revista română de drept privat” nr. 5/2011, pp. 97-151, și în „Revista 
română de arbitraj” nr. 1/2013, pp. 1-38; 
59. Principiul neretroactivității și Noul Cod civil, în vol. „Noile Coduri ale României. Noul 
Cod civil. Noul Cod de procedură civilă. Noul Cod penal. Noul Cod de procedură penală. 
Studii și cercetări juridice”, Ed. Universul Juridic, București, 2011, pp. 82-105; 
60. A interpreta este o artă dificilă, în vol. omagial „In honorem Alexandru Bacaci & Ovidiu 
Ungureanu”, Ed. Universul Juridic, București, 2012, pp. 398-402; 
61. Nulitatea parțială în noul Cod civil (sau despre clauze nule și cele considerate nescrise), în 
revista „AUB Drept 2012 Supliment” (vol. Conferinței „Reglementări fundamentale în Noul 
Cod civil și în Noul Cod de procedură civilă, 17-18 februarie 2012, Facultatea de Drept, 
Universitatea București), pp. 124-136. 
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62. Nulitatea parțială și clauzele considerate nescrise în lumina noului Cod civil. Aspecte de 
drept material și drept tranzitoriu, în revista „Dreptul”, nr. 11/2012, pp. 11-39; 
63. Principiul aplicării imediate a legii noi și Noul Cod civil”, în vol. Simpozionului 
Internațional „Sistemul Juridic între stabilitate și reformă”, Craiova, 18-19 noiembrie 2011, 
organizat de Universitatea Craiova – Facultatea de Drept „Nicolae Titulescu”, apărut în 
„Revista de Științe Juridice” nr. 1/2012, pp. 9-48; 
64. Legea aplicabilă proceselor și executărilor silite în curs în lumina Noului Cod civil și a 
Noului Cod de procedură civilă, în vol. colectiv „Conferința Internațională Procedura civilă – 
Procedura execuțională civilă. Fundamente ale procesului civil în Uniunea Europeană”, 5-9 
septembrie 2012, Constanța, Ed. Universul Juridic, București, 2012, pp. 153-176; 
65. Soluții la conflictul de legi în timp. În căutarea formulei ideale: De la teoria drepturilor 
câștigate la teoria normativistă (I)” – Teoria drepturilor câștigate, în „Revista română de drept 
privat” nr. 6/2012, pp. 154-206 
66. Soluții la conflictul de legi în timp. În căutarea formulei ideale: De la teoria drepturilor 
câștigate la teoria normativistă (II)” – Teoria faptului îndeplinit sau consumat, în „Revista 
română de drept privat” nr. 1/2013, pp. 137-172; 
67. Soluții la conflictul de legi în timp. În căutarea formulei ideale: De la teoria drepturilor 
câștigate la teoria normativistă (III)” – Teoria aplicării imediate a legii noi, în „Revista 
română de drept privat” nr. 2/2013, pp. 23-90; 
68. Uzucapiunea tabulară în noul Cod civil. Aspecte de drept material și de drept tranzitoriu 
(intertemporal), în revista „Dreptul” nr. 3/2013, pp. 13-48; 
69. Noul Cod civil între dreptul comun și dreptul privat comun, în vol. omagial „In honorem 
Corneliu Bîrsan”, Ed. Hamangiu & Revista Dreptul, București, 2013, pp. 29-112;  
70. Recursul în interesul legii și dezlegarea, în prealabil, a unei chestiuni de drept noi de către 
Înalta Curte de Casație și Justiție în lumina noului Cod de procedură civilă, în revista 
„Dreptul” nr. 2/2014, pp. 13-73. 
 
 
Bucureşti, 
1 iulie 2014                                                                  
 
 
 
 
 

        Semnătura, 
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