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L I S T A    D E    L U C R Ă R I  
 
 
 
I. LUCRĂRI PUBLICATE ÎN VOLUM: 
 
1.Legislaţia familiei - ediţie îngrijită în colaborare cu  Flavius Antonius Baias, Ed. 
ALL, Bucureşti (ediţia I – 1994, ediţia a II-a – 1995, ediţia a III-a – 2001); 
 
2. Filiaţia. Adopţia naţională şi internaţională,  Ed. All Beck, 2001, 329 p. 
 
3. Ghid legislativ pentru organizaţiile neguvernamentale din România,  în 
colaborare cu M.Nicolae, H.Dumitru, B.Dumitrache, lucrare elaborată sub egida 
APADOR-CH, Bucureşti, 2002,  251 p.; 
 
4.Buletinul jurisprudenţei 1990-2003. De la Curtea Supremă de Justiţie la 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie” (carte şi CD), Ed. All Beck, 2003, în 
colaborare cu Smaranda Angheni, Rozalia Ana Lazăr şi Iosif Ionescu; 
 
5.Drept internaţional privat. Culegere de speţe, în colaborare cu  R.Bobei, Ed. 
All Beck, 2004, 66 p.; 
 
6.Actul unilateral în dreptul privat, Ed. Hamangiu , 2006, 366 p.  
 
 
II. LUCRĂRI PUBLICATE ÎN REVISTELE DE SPECIALITATE: 
1.Simulaţie. Contract de vânzare-cumpărare, Nota II, în colaborare cu  Valeriu 
Stoica,  în  “Dreptul” nr.2-3/1991, p. 41-52 ; 
 
2.Executarea silită imobiliară. Ordonanţa de adjudecare,  Notă,  în colaborare 
cu  Valeriu Stoica, în “Dreptul” nr. 10-11/1991, p. 84-91; 
 
3.Natura juridică şi procedura specială a adopţiei,  în colaborare cu  Valeriu 
Stoica  , în “Dreptul” nr. 2/1993, p. 31-43; 
 
4.Obligaţiile promitentului-vânzător şi executarea lor silită,  în colaborare cu 
Dumitru Andrei, în “Dreptul” nr. 3/1995, p. 25-36; 
 
 5.Consideraţii  în legătură cu reglementarea actuală a acţiunii în tăgăduirea 
paternităţii,    în “Dreptul” nr. 2/1999, p. 78-88; 
 
 6.Regimul juridic al adopţiei. Consimţământul părinţilor exprimat pentru 
încuviinţarea adopţiei. Inexistenţa unei distincţii legale în raport cu statutul 
persoanei care urmează să fie adoptată, în sensul dacă aceasta a dobândit 
sau nu capacitate deplină de exerciţiu. Neconstituţionalitate. Notă la Decizia 
Curţii Constituţionale nr. 277 din 9 octombrie 2001 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 
25/1997 cu privire la regimul juridic al adopţiei, în “Pandectele române” nr. 
1/2002, p. 22 şi urm.  
 



7.Testament întocmit în România de un cetăţean roman cu domiciliul în 
străinătate. Competenţa jurisdicţională a instanţei române. Legea aplicabilă 
condiţiilor de formă a testamentului. Nevalabilitate ca testament mistic. 
Notă, în colaborare cu  R.Bobei,  în “Curierul judiciar” nr. 4/2002, p. 59-70; 
 
8.Nota II  la Decizia Curţii Constituţionale nr. 349 din 19 decembrie 2001 
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 53 şi ale 
art. 54 alin. 2 din Codul familiei, în “Curierul judiciar” nr. 5/2002, p. 43-52;   
 
9.Promisiune de vânzare-cumpărare. Cerere de rezoluţiune. 
Interpretare.Condiţii de admisibilitate. Clauză penală. Pact comisoriu. Notă,  
în “Curierul judiciar” nr. 6/2002, 66-74 ; 
 
10.Unele consideraţii cu referire la sancţiunile care au ca efect pierderea 
drepturilor părinteşti, în colaborare cu   Carmen Bârsan,  în “Dreptul” nr. 11/2002, 
p. 48 –61;  
  
11.Numele soţilor în dreptul român şi în lumina Convenţiei europene pentru 
apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale,  în “Curierul judiciar” nr.  
10/2002, p.7-16.; 
 
 12.Consideraţii critice referitoare la imposibilitatea de a ataca în justiţie 
hotărârile Consiliului Superior al Magistraturii,   în “Curierul judiciar” nr. 
3/2003, p. 14-22;  
 
13.Unele aspecte teoretice şi practice ale actului unilateral în dreptul român 
şi în dreptul comunitar,  în Analele Universităţii Bucureşti nr. 1/2003, p.48-57; 
 
14.Poprire asupra contului curent. Validare. Condiţii, în colaborare cu  Radu 
.Rizoiu, în   „Curierul judiciar nr. 10/2004, p. 10-24;  
 
15.Noul regim juridic al adopţiei în cadrul Legii nr. 273/20004,  în „Curierul 
judiciar” nr. 2/2005, p. 63-89; 
 
16.Unele consideraţii  privind executarea silită asupra imobilelor prin 
vânzare la licitaţie publică,   în colaborare cu  C. Muşat, în “Curierul judiciar” nr. 
10/2005; 
 
17.Consideraţii generale privind regimurile matrimoniale, în “Curierul judiciar” 
nr. 11/2005; 
 
18. Independenţa reciprocă a soţilor în materia depozitelor bancare,  în 
Pandectele Române, volum omagiar „In honorem Corneliu Bîrsan şi Liviu Pop”, 
Editura Rosetti, 2006, p. 18-28.   

 


