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Lista lucrări publicate 

 

Briciu Traian Cornel 

1. Drept procesual civil. Culegere de speţe pentru seminarii şi examene, împreuna cu 

A.Gaspar, M.Tăbârcă şi I.Dragne; coordonatori V.M.Ciobanu şi G.Boroi, Bucureşti, Global 

Print, 1999. 

2. Drept procesual civil. Culegere de spete pentru seminarii şi examene, în colaborare cu 

C.Dolinski, V.M.Ciobanu, I.Dragne; coordonatori: V.M.Ciobanu, G.Boroi şi M.Tăbârcă, 

Bucureşti, Ed. Ştiinţe Naţionale, 2003. 

3. Drept procesual civil. Acte normative esenţiale pentru judecători, avocaţi, notari publici, 

consilieri juridici şi executori judecătoreşti, în colaborare cu V.M.Ciobanu, I.Nita Stan, 

[coordonator: Viorel Mihai Ciobanu], Bucureşti, Global Lex, 2003. 

4. Măsurile asigurătorii în procesul civil, Bucureşti, C. H. Beck, 2008.  

5. Drept procesual civil. Curs selectiv., C.H.Beck, ed. 5, 2011, împreună cu V.M.Ciobanu, 

G.Boroi. 

6. Instituţii judiciare, Bucureşti, C.H.Beck, 2012.  

7. Drept procesual civil. Îndreptar pentru seminare şi examene, în colaborare cu 

V.M.Ciobanu, C.C.Dinu, Bucureşti, C.H.Beck, 2008 – ediţia 1 şi 2009 - ediţia 2. 

8. Drept procesual civil. Drept execuţional. Arbitraj. Drept notarial, în colaborare cu 

V.M.Ciobanu, C.C.Dinu, Bucureşti, Naţional, 2013. 

9. Comentariu la art. 327-329, art. 503-513, în Noul Cod de procedură civilă, comentat şi 

adnotat, vol. I, (coord.V.M.Ciobanu, M.Nicolae), Bucureşti, Universul Juridic, 2013 (p.781-

790, p.1147-1198). 

10. Comentariu la art.1-4, art.12-20, art.22-24, în Legea privind organizarea şi exercitarea 

profesiei de avocat. Comentariu pe articole (coord. D.Oancea), Bucureşti, C.H.Beck, 2015 

(p.1-39, p.69-106, p.108-114). 

11. Comentariu la art. 327-329, art. 503-513, în Noul Cod de procedură civilă, comentat şi 

adnotat, vol.I, Ed. a II-a revizuită şi adăugită (coord.V.M.Ciobanu, M.Nicolae), Bucureşti, 

Universul Juridic, 2016 (p.1005-1014, p.1387-1451). 

12. Comentariu la art. 541-547, art. 616-621, art. 781-794, art. 952-979, în Noul Cod de 

procedură civilă, comentat şi adnotat, vol.II, (coord.V.M.Ciobanu, M.Nicolae), Bucureşti, 

Universul Juridic, 2016 (p.60-85, p.278-287, p.792-855, p.1244-1349). 



2 

 

13. Instituţii judiciare, Ed. 2, în colaborare cu C.C. Dinu şi P. Pop, Bucureşti, C.H. Beck, 

2016.  

14. Executarea silită. Dificultăţi şi soluţii practice. Vol. I, (coord. E. Oprina, V. Bozeşan), 

Bucureşti, Universul Juridic, 2016 

15.Notă la decizia nr. 947 din 27 aprilie 2001, Curtea de Apel Alba – Iulia, secţia civilă / Nota 

I de B. Diamant şi V. Luncean, în PANDECTELE ROMÂNE, Serie nouă, Nr. 4 (2001) 

16. Notă la sentinţa civilă nr. 3665 din 9 mai 2001, Judecătoria sectorului 5 Bucureşti, în 

PANDECTELE ROMÂNE, Serie nouă, Nr. 3 (2001). 

17. Notă la  decizia nr. 581 din 11 aprilie 2001, Tribunalul Bucureşti, secţia a IV-a civilă,  

PANDECTELE ROMÂNE, Serie nouă, Nr. 3 (2001). 

18. Notă la decizia nr. I din 3 februarie 2003, Curtea Supremă de Justiţie, Secţii Unite, în 

PANDECTELE ROMÂNE nr. 4/2003. 

19. Notă: Hotărâre judecătorească străină. Recunoaştere şi executare în România. Condiţii. 

Nemotivarea hotărârii de recunoaştere şi încuviinţare a executării silite. Efecte, în 

PANDECTELE ROMÂNE , Serie nouă, Nr. 2 (2001). 

20. Notă la decizia nr. 1483 din 12 octombrie 2001, Curtea de Apel Braşov, secţia civilă, 

PANDECTELE ROMÂNE, Serie nouă, nr. 5/2002, împreuna cu M. Nicolae. 

21. Noul regim juridic al măsurilor asiguratorii în procesul civil. Sechestrul judiciar şi 

poprirea asigurătorie în ANALELE UNIVERSITĂŢII DIN BUCUREŞTI - DREPT, Nr. I 

(2003). 

22. Comentariu asupra modificărilor aduse Codului de procedură civilă prin Legea nr. 

219/2005, în colaborare cu V.M.Ciobanu, M.Tăbârcă, în DREPTUL, Seria a III-a, Nr. 

12/2005. 

23. Procedura sechestrului judiciar, în Revista Română de Drept Privat, nr. 3/2007. 

24. Particularităţi ale măsurilor asigurătorii în materie comercială, Revista Română de Drept 

Privat, nr. 6/2007. 

25. Aspecte teoretice şi practice privind imparţialitatea instanţei în procesul civil, în Revista 

Română de Drept Privat, nr. 6/2008. 

26. Comentariu asupra modificărilor aduse Codului de procedură civilă prin O.U.G. nr. 

58/2003, în Curierul Judiciar nr. 8/2003. 

27. Reforma sistemului judiciar. Modificările Codului de procedură civilă şi a legislaţiei 

conexe aduse prin Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării 

proceselor, în Revista Română de Drept Privat nr. 6/2010, împreună cu V.M.Ciobanu, 

C.C.Dinu. 
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28. Observaţii cu privire la recenta modificare a legii privind taxele judiciare de timbru, în 

Revista Română de Drept privat nr. 3/2009. 

29. Profesorul meu, în Revista Română de Drept Privat nr. 4/2010 

30. Impactul măsurilor provizorii asupra protejării drepturilor subiective civile, în Revista 

Română de Drept privat nr. 2/2010. 

31. Taxe judiciare de timbru în materie succesorală. Accesul liber la justiţie. 

Constituţionalitate, în Revista Română de Drept privat nr. 3/2010. 

32. Impactul Noului Cod civil asupra unor instituţii de drept procesual civil, în colaborare cu 

V.M.Ciobanu, C.C. Dinu, în  Revista Română de Drept privat nr. 1/2012. 

33. Notă: Încheieri de încuviinţare a executării silite. Litigiu purtat între un profesionist şi un 

simplu particular (neprofesionist), în Revista de Studii şi Note Juridice (publicaţie online) – 7 

dec. 2012 şi în Revista Română de Jurisprudenţă nr. 6/2012. 

34. Aspecte de noutate în materia măsurilor asigurătorii şi provizorii în noul Cod de procedură 

civilă, în Revista Română de Drept Privat nr.6/2012. 

35. Implicaţiile Noului Cod civil asupra condiţiilor de exerciţiu ale acţiunii civile, în Analele 

Universităţii Bucureşti, 2012 supliment, împreună cu V.M.Ciobanu, C.C.Dinu. 

36. Aspecte ale revizuirii în procesul civil, determinate de noul Cod de procedură civilă, în 

Revista Română de Drept Privat nr.1/2013. 

37. Unele aspecte de noutate în materia taxelor judiciare de timbru pentru  cererile introduse 

la instanţele judecătoreşti, în Revista Română de Drept Privat nr.4/2013. 

38. Contestaţia în anulare în noul Cod de procedură civilă, în volumul In honorem Corneliu 

Bîrsan, Ed.Hamangiu, 2013 ( p.502-516). 

39. Reglementarea prezumţiilor în noul Cod de procedură civilă, în Curierul Judiciar 

nr.9/2013 

40. Observaţii privind unele dispoziţii de drept tranzitoriu şi de punere în aplicare a NCPC, în 

Revista de Note şi Studii Juridice, editată on-line pe www.juridice.ro, la data de 19 feb 2013 

(în colaborare cu Gh.L.Zidaru) 

41. Consecinţele declarării neconstituţionalităţii art. 650 alin. 1 din NCPC, în Revista de Note 

şi Studii Juridice, editată on-line pe www.juridice.ro, la data de 19 iulie 2013 (în colaborare 

cu V.M.Ciobanu şi Gh.L.Zidaru) 

42. Consideraţii privind constituţionalitatea dispoziţiilor din noul Cod de procedură civilă care 

stabilesc asistenţa avocaţială obligatorie în recurs, în Revista de Drept Privat nr.3/2014 (în 

colaborare cu V.M.Ciobanu, G.Boroi, Fl.A.Baias, Cl.C.Dinu, Gh.L.Zidaru) 

http://www.juridice.ro/
http://www.juridice.ro/
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43. Câteva reflecţii în legătură cu soluţiile din doctrină şi jurisprudenţă privind unele 

probleme ivite în aplicarea noului Cod de procedură civilă, în Revista Română de Drept Privat 

nr.4/2014 (în colaborare cu V.M.Ciobanu) 

44. Incidenţa dispoziţiilor Codului de procedură civilă sau ale Codului de procedură fiscală în 

materia măsurilor asigurătorii luate în procesul penal. Concursul între măsurile asigurătorii 

luate în procesul penal şi titlurile executorii, în Revista Română de Drept Privat nr.4/2014 (în 

colaborare cu A.R.Trandafir) 

45. Unele aspecte privind arbitrabilitatea litigiilor interne în lumina noului Cod de procedură 

civilă, în Pandectele Române nr.8/2013. 

46. Unele probleme privind executarea cambiei şi a biletului la ordin, în Revista Română de 

Executare Silită, nr.2/2015. 

47. Unele consideraţii referitoare la efectul devolutiv al apelului, cu privire specială asupra 

noţiunii de ”explicitare a pretenţiilor”, cuprinsă în art. 478 alin. (4) NCPC şi asupra invocării 

necompetenţei în această cale de atac, în Revista de Note şi Studii Juridice, editată on-line pe 

www.juridice.ro, la data de 23 iulie 2015, în colaborare cu V.M.Ciobanu, G.Boroi, C.C.Dinu, 

M.Stancu, L.Gh.Zidaru. 

48. Unele consideraţii privind competenţa de soluţionare a cauzelor având ca obiect acţiuni în 

pretenţii prin care se solicită de către o direcţie generală de asistenţă şi protecţie a copilului 

obligarea unui consiliu judeţean sau local ori a unei alte direcţii de asistenţă şi protecţie a 

copilului la suportarea cheltuielilor de întreţinere pentru persoane care beneficiază de măsuri 

de protecţie prevăzute de Legea nr. 448/2006 şi Legea nr. 272/2004, în Revista de Note şi 

Studii Juridice, editată on-line pe www.juridice.ro, la data de 27 iulie 2015, în colaborare cu 

V.M.Ciobanu, L.Gh.Zidaru. 

49. Analiza O.U.G. nr. 1/2016, în lumina Deciziei Curţii Constituţionale nr. 895/2015 

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 666 C. pr. civ., în Română de 

Executare Silită, nr. 1/2016, în colaborare cu V.M.Ciobanu. 

 

 

 

 

http://www.juridice.ro/
http://www.juridice.ro/

