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CURRICULUM VITÆ 

 
 
 
1. NUMELE:     NICOLAE 
2. PRENUMELE:     MARIAN 
3. DATA  NASTERII:   3 februarie 1967  
4. LOCUL NAŞTERII:   Craiova, județul Dolj 
5. DOMICILIUL:     Bucureşti, str. Anastasie Panu nr. 20, bl. C15,  

sc. 2, ap. 43, sector 3 
6. TELEFON:     021/3236350; 0723288965 
7. CETĂŢENIE:    română 
8. STAREA CIVILĂ:              căsătorit, un copil 
 
 
                                            
9. STUDII (FORMAREA PROFESIONALĂ): 
 
1981-1985  - studii medii la Liceul de Filologie-Istorie din Craiova (actualmente, Liceul 

Elena Cuza); 
1987-1991  - studii de drept la Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti, 

specializarea „Drept”, şef de promoţie; 
1991   - licenţa în drept, cu Diplomă de merit; 
1991-1992  - Institutul de Pregătire şi Perfecţionare a Magistraţilor (actualmente,  

Institutul Naţional al Magistraturii), şef de promoţie; 
 
 

10. TITLUL ŞTIINŢIFIC: doctor în drept, laureat al Universităţii  din Bucureşti (2003), cu 
teza „Prescripţia extinctivă” (conducător ştiinţific - prof. univ. dr. Corneliu Bîrsan, judecător 
la Curtea Europeană a Drepturilor Omului) împreună cu cea mai înaltă distincţie : summa cum 
laude  
 

11. EXPERIENŢA PROFESIONALĂ: 
 
1991-1995  - judecător la Judecătoria sectorului 5, Bucureşti; 
1995   - asistent universitar la Facultatea de Drept a Universităţii din  

Bucureşti, catedra de drept privat, disciplinele „Drept civil. Teoria generală”şi 
„Persoanele” (anul I de studii); 

1996   - avocat - Baroul Bucureşti; 
1997   - inspector general judecătoresc - Ministerul Justiţiei; 
1998 - 2001 - director - Ministerul Justiţiei, Direcţia de studii, elaborarea actelor  
                           normative şi documentare; 
2001 - lector universitar, Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti;  catedra 

de drept privat, disciplinele „Drept civil. Teoria generală”şi „Persoanele” (anul 
I de studii); 

2001-2006       - director – Revista „Pandectele române”; 
2003                - arbitru – Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera  

              de Comerţ şi Industrie a României; 



2 
 

2004-2007  - lector – Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor; 
2005-2007 - redactor-şef adjunct – Revista „Buletinul Institutului Naţional pentru 

Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor”; 
2006-2013 - conferenţiar universitar, Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti;  

catedra de drept privat, disciplinele „Drept civil. Teoria actului juridic civil”, 
„Publicitatea imobiliară” (master), „Drept civil. Teoria generală”şi 
„Persoanele” (anul I de studii); 

2006-2009  - redactor șef adjunct al revistei „Analele Universității din București”, seria 
Drept; 

2007 - director – „Revista română de drept privat” (revistă acreditată de 
C.N.C.S.I.S.); 

2007 - director ştiinţific – Editura Universul Juridic 
2011-2012  - membru CNADTCU, Panel 4, Comisia „Științe juridice” 
2013      - profesor universitar, Facultatea de Drept, Universitatea din 

București,Departamentul de Drept Privat, disciciplinele „Drept civil. Teoria 
generală (anul I de studii) și „Publicitatea imobiliară” (master) 

 
12. LOCUL DE MUNCĂ ACTUAL:  - Facultatea de Drept, Universitatea din 

Bucureşti 
 
 
13. FUNCŢIA:    - Profesor universitar 
 
 
14. VECHIME LA LOCUL DE MUNCĂ ACTUAL: 18 ani şi 9 luni 
 
 
15. ACTIVITATE DIDACTICĂ ŞI PEDAGOGICĂ: 

- susţinerea de cursuri şi seminarii la disciplinele:  
• “Drept civil. Teoria generală. Persoanele” (anul I zi, anul II fără frecvenţă) – 

curs de bază  
• „Activitate notarială şi publicitate imobiliară” ( anul IV zi) – curs opţional 

începând din anul universitar 2002/2003  
•  „Drept civil aprofundat”( în colaborare) – curs masterat, modulul «Cariera 

judiciară», secţiunea „Drept Privat” începând din anul universitar 2003/2004 
• „Prescripția extinctivă” – curs masterat, modulul «Cariera judiciară», secțiunea 

„Drept privat”, începând din anul universitar 2009/2010 
•  „Teoria actului juridic civil” şi „Publicitatea imobiliară” – cursuri masterat, 

modulul «Drept privat aprofundat», secţiunea „Drept privat” începând din anul 
universitar 2004/2005 

    -      secretar de catedră: 1995 – 1998 
    -      adjunct al şefului de catedră: 2006 – 2008  
    -      membru în Consiliul Facultății: 2000-2012 
    -      membru în Senatul Universității: 2012-2013 
 

16. EXPERIENŢĂ ACUMULATĂ ÎN ALTE PROGRAME: 
 
 - Cercetător postdoctorat în cadrul proiectului „Parteneriatul universitar în cercetare – 
un pas înainte spre o școală postdoctorală a viitorului”, ID 61968, Contract 
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POSDRU/89/1.5/S/61968, cu tema „Contribuții la studiul conflictului de legi în timp (în 
lumina Noului Cod civil)”, 2010-2013; 

- Consultant în vederea redactării amendamentelor la Proiectul Codului civil român, în 
cadrul Proiectului finanţat de Banca Mondială „Programmatic Adjustment Loan (Grant TF 
045659) – Reforming the Civil Code of Romania” – Contract no. 589/January 4, 2007 for 
Consulting services for reforming the Civil Code of Romania (Book I – On Persons); 
 - Consultant în vederea redactării Proiectului Codului de procedură civilă român, în 
cadrul Proiectului finanţat de Banca Mondială „Judicial Reform Projet – Revision of the 
Romanian Civil Procedure Code (Loan No. 4811-RO; Projet ID No. P090309) – Contract no. 
20, June 11, 2007 for Cosulting services for reforming the Civil Procedure Code of Romania 
(Book – V, On enforcement of court decisions); 
 - Consultant în vederea redactării Proiectului Legii de punere în aplicare a Noului Cod 
civil (Legea nr. 287/2009) – Titlul preliminar (art. 1-24), Cartea V – Titlul II, Cap. I, 
„Contractul” (art. 1166-1323), și Cartea VI – „Despre prescripția extinctivă, decădere și 
calculul termenelor” (art. 2500-2556), 2010; 
 - Membru al Comisiei pentru elaborarea proiectului Noului Cod civil al României 
(1997-2003), în varianta adoptată de Senat în 2004; 
  - Membru al Comisiei pentru revizuirea proiectului Noului Cod civil al României, în 
versiunea adoptată de Senat în 2004 (Ordinul ministrului justiţiei nr. 828/C/24.03.2006), și 
adoptat prin Legea nr. 287/2009; 
 - Membru al Comisiei pentru elaborarea proiectului Noului Cod de procedură civilă al 
României (Ordinul ministrului justiţiei nr. 829/24.03.2006), adoptat prin Legea nr. 134/2010; 
 - Membru al Comisiei pentru elaborarea proiectului de lege pentru punerea în aplicare 
a Noului Cod civil (Legea nr. 287/2009), adoptat de Parlament în anul 2011 (Legea nr. 
71/2011); 
 - Consultant al Comisiei pentru elaborarea proiectului de lege pentru punerea în 
aplicare a Noului Cod de procedură civilă (Legea nr. 134/2010), adoptat de Guvern la 25 
ianuarie 2012; 
 - Coautor al mai multor proiecte de acte normative dintre care pot fi amintite, în afara 
proiectului Codului civil, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.138/2000 pentru modificarea 
şi completarea Codului de procedură civilă şi Ordonanţa Guvernului nr.26/2000 cu privire la 
asociaţii şi fundaţii, precum și al Statului profesiei de avocat, aprobat în 2005 de Congresul 
Uniunii Naționale a Barourilor din România; 
 - Membru fondator al „Asociaţiei Henri Capitant a prietenilor culturii juridice franceze 
– România” (reînfiinţată la 22 martie 2003). 
 
 
17. ACTIVITATE ŞTIINŢIFICĂ (LUCRĂRI, STUDII, ARTICOLE, NOTE, 
COMUNICĂRI, PRELEGERI ETC.)  
 

• Autor sau, după caz, coautor a 4 monografii, a două tratate de publicitate imobiliară și 
de prescripție extinctivă, al unui Codex iuris civilis (2 tomuri), al unui cod de 
procedură civilă comentat, precum şi al unor cursuri selective pentru licenţă (16 cărţi, 
în total, publicate în volum), la care pot fi adăugate şi cele peste 60 de articole, studii 
şi note (unele în colaborare) scrise în materia dreptului privat, în special în domeniul 
legislaţiei funciare, al drepturilor reale şi publicităţii imobiliare sau în sfera dreptului 
persoanelor, precum şi în materia dreptului procesual civil, conform listei alăturate, 
lucrări publicate în cele mai prestigioase reviste de specialitate juridică din România 
(„Analele Universităţii Bucureşti”, seria Drept – ISSN 1011-0623, „Studia 
Universitatis Babeş-Bolyai” – ISSN 1220-045x, „Dreptul” – ISSN 1018-04-35, 
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„Pandectele române” – ISSN 1582-4756, „Revista de drept comercial”, „Buletinul 
INPPA” – ISSN 1841-4214; „Revista română de drept privat” – ISSN 1843-2646) 

• Participant la Seminarul organizat de Institutul European de Administrație Publică 
(Institut Européen d’Administration Publique/European Insitute of Public 
Administration) pe tema The Competence of the European Court of Justice – 
Application of Community Law in National Courts, Seminar for Romanian Judges and 
Officials, organized in the Phare framework programme of Assitance to the 
Approximation of Legislation in Romania, Luxembourg, 18-21 mai 1998 

• Participant la Simpozionul organizat de Fundaţia Soros, pe tema European Civil 
Society in the 21st Century: Standards and Mechanisms for Regulating „Public 
Benefit” Organizations, May 3-6, 1999, Budapest, Hungary 

• Participant la Seminarul multilateral „L’evaluation legislative”, Sounion, Grecia, 15-
17 septembrie 1999, organizat de Consiliul Europei în colaborare cu Centrul European 
de Drept Public (din partea Ministerului justiţiei) 

• Participant la simpozionul ştiinţific organizat de Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-
Napoca şi Facultatea de Drept în onoarea Dlui prof. univ. dr. Tudor Drăganu cu 
prilejul împlinirii vârstei de 90 de ani (5-7 decembrie 2002) şi susţinerea comunicării 
ştiinţifice cu tema „Uzucapiunea în sistemul noilor cărţi funciare” 

• Autor al comunicării ştiinţifice „Terţii în materie de carte funciară” prezentată la 
sesiunea ştiinţifică a Catedrei de drept privat a Facultăţii de Drept a Universităţii din 
Bucureşti din 26 mai 2004 dedicată aniversării a 140 de ani de la fondarea 
Universităţii din Bucureşti şi a 145 de ani de învăţământ juridic românesc în Bucureşti 

 
• Participant la Simpozionul Naţional „Modificări ale activităţii notariale, preconizate 

de Proiectul Codului civil român. Elemente de drept comunitar”, Braşov – Poiana 
Braşov (14-18 martie 2007), organizat de Uniunea Naţională a Notarilor Publici din 
România şi Camera Notarilor Publici Braşov şi susţinerea comunicării ştiinţifice cu 
tema „Spre un nou sistem de carte funciară? Scurte consideraţii asupra regimului de 
carte funciară în lumina Proiectului Noului Cod civil român” 

 
• Membru al delegaţiei române participante la lucrările franco-române pe teme de 

executare silită, organizate de Camera Naţională a Executorilor Judecătoreşti din 
Franţa, Paris, 20-22 martie 2007 

 
• Participant la simpozionul ştiinţific pe tema Proiectului de modificare a Codului de 

procedură civilă – Executarea silită, 7-10 februarie 2008, Hotel Peştera, jud. 
Dâmboviţa, organizat de Camera Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de 
Apel Ploieşti 

 
• Participant la simpozionul pe teme de executare silită „Journée d’étude”, Bruxelles, 28 

februarie 2008, organizat de Institut International de Droit Judiciaire privé et de Droit 
de l’Exécution avec le concours de l’Ecole Nationale de Procédure de Paris (ENPP), 
sous l’égide de l’Union International des Huissiers de Justice et Officiers Judiciaires 

 
• Participant la Conferinţa „Dreptul afacerilor 23-24 mai 2008. Implicaţiile Proiectului 

Noului Cod civil şi ale Proiectului Noului Cod de procedură civilă asupra mediului de 
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afaceri”, Bucureşti, ţinută în Aula Magna a Facultăţii de Drept a Universităţii din 
Bucureşti şi susţinerea comunicării ştiinţifice cu tema „Publicitatea imobiliară în 
proiectul Noului Cod civil” 

 
• Susţinerea comunicării ştiinţifice cu tema „Proiectul Noului Cod civil român – în 

căutarea unui model” (în colaborare cu Mircea Dan Bob), în cadrul Conferinţei 
internaţionale « La recodification et les tendances actuelles du droit privé », Bălţi, 9-
12 octombrie 2008, organizată de Facultatea de Drept a Universităţii Babeş-Bolyai 
Cluj-Napoca, România şi Facultatea de Drept a Universităţii Alecu Russo, Bălţi, 
Moldova 

 
• Participant la Conferinţa Naţională „Dreptul afacerilor pentru 2009. Instrumente 

juridice de Business – Aplicaţii practice”, Cluj-Napoca 14-15 noiembrie 2008, 
organizată de Casa de Insolvenţă Transilvania sub patronajul Uniunii Naţionale a 
Practicienilor în Insolvenţă şi susţinerea comunicării ştiinţifice cu tema „Problema 
unificării dreptului privat în lumina Proiectului Noului Cod civil român” 
 

• Participant la Conferința „Dreptul Afacerilor 2010”. Integrarea dreptului comercial în 
dreptul afacerilor, Universitatea din București, Facultatea de Drept, 16-17 aprilie 
2010, cu tema „Consecințele adoptării Noului Cod civil asupra dreptului comercial” 

• Participant la „Conferința Națională a Asigurătorilor Auto” – conferință cu participare 
internațională, 15 noiembrie 2010, Palatul Parlamentului, cu tema „RCA-ul și daunele 
morale în România”, și susținerea raportului pentru România, intitulat „Repararea 
prejudiciului moral în lumina legislației românești, actuală și viitoare, cu privire 
specială asupra daunelor morale cauzate în accidentele de autovehicule. Aspecte de 
drept material și drept tranzitoriu” 

• Participant la Conferința „MICA REFORMĂ”, Craiova, 21 ianuarie 2011, organizată 
de Baroul Dolj și Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților, și 
susținerea prelegerii cu tema „Modificările aduse divorțului prin acordul soților prin 
Legea nr. 202/2010. Aspecte de drept material și de drept tranzitoriu” 

• Participant la Conferinţa despre acţiunile colective în dreptul belgian (Introduction of 
Class Actions in Belgium), organizată de Asociaţia de Arbitraj Internaţional în 
colaborare cu Baroul Bruxelles de limbă franceză şi Baroul Bruxelles de limbă 
flamandă, în ziua de 25 martie 2008, Bruxelles, Palatul de Justiţie, Sala de audienţe 
oficiale a Curţii de Apel 

• Moderator și participant la Conferința Națională a Noilor Coduri ale României, 
Timișoara, 27-28 mai 2011, organizată de Universitatea de Universitatea de Vest din 
Timișoara, Facultatea de Drept și Științe Administrative, și Centrul European de Studii 
și Cercetări Juridice, și susținerea comunicării științifice cu tema „Principiul 
neretroactivității și Noul Cod civil” 

• Participant la Conferința Națională „Intrarea în vigoare a Noului Cod civil: realități și 
provocări legislative ale modernizării societății românești”, București, 30 iunie 2011, 
Hotel Marriot, organizată de Ministerul Justiției, și susținerea a două comunicări 
științifice cu temele: „Principiile de drept tranzitoriu și Noul Cod civil” și 
„Consecințele juridice ale abrogării Codul de comerț din 1887 și ale „reunificării” 
dreptului privat român”; 

• Participant la Conferința „Cum va schimba Noul Cod civil regulile în afaceri?”, 
București, 17 octombrie 2011, Hotel Radisson, organizat de SCPA „Zamfirescu Racoți 
Predoiu”, în parteneriat cu ziarele „Săptămâna financiară” și „FIN.roMAGAZIN”, și 
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susținerea comunicării științifice cu tema „Convențiile civile cu privire la prescripția 
extinctivă” 

• Participant la Conferința „CODUL CIVIL – TEZE ȘI ANTIEZE LA CLUJ”, Cluj-
Napoca, 4-5 noiembrie 2011, organizată de Uniunea Națională a Judecătorilor din 
România în parteneriat cu Ministerul Justiției, Facultatea de Drept – Universitatea 
Babeș-Bolyai, Consiliul Investitorilor Străini și Fundația Friedrich Ebert, și susținerea 
comunicării științifice cu tema „Transferul proprietății și al riscurilor în lumina Noului 
Cod civil” 

• Participant la Simpozionul Internațional „Sistemul Juridic între stabilitate și reformă”, 
Craiova, 18-19 noiembrie 2011, organizat de Universitatea din Craiova – Facultatea de 
Drept „Nicolae Titulescu”, și susținerea comunicării științifice cu tema „Principiul 
aplicării imediate a legii noi și Noul Cod civil” 

• Moderator și participant la Conferința „Reglementări fundamentale în Noul Cod civil 
și în Noul Cod de procedură civilă”, București, 17-18 februarie 2012, Aula Magna, 
Palatul Facultății de Drept a Universității din București, organizată de Facultatea de 
Drept a Universității din București și Asociația Conferințele Facultății de Drept a 
Universității din București, și susținerea comunicării științifice cu tema „Nulitatea 
parțială în noul Cod civil (sau despre clauze nule și cele socotite nescrise)” 

• Participant la Conferința ”Noul Cod de procedură civilă – Ghid de utilizare practică”, 
București, 9 aprilie 2012, Hotel Howard Johnson, Sala Platinum, organizată de 
organizat de SCPA „Zamfirescu Racoți Predoiu” în parteneriat cu Ziarul Financiar, și 
susținerea comunicării științifice cu tema „Rolul de drept comun al Noului Cod de 
procedură civilă” 

• Participarea la Seminarul profesional, intitulat „Reforma dreptului privat în contextul 
federalismului juridic european. Notarul public – agent fiduciar al părților, instrument 
de securitate și stabilitate a raporturilor juridice”, 13-16 iunie 2012, Cluj-Napoca, 
Grand Hotel Italia, organizat de Camera Notarilor publici Cluj, și susținerea 
comunicării științifice intitulate „Principiul priorității înscrierilor și blocarea cărților 
funciare” (în lumina Noului Cod civil) 

• Participant la Conferința „Executarea silită potrivit NCPC”, Palatul Camerei de 
Comerț și Industrie a României, Amfiteatrul Alexandru Ioan Cuza, București, 19 iunie 
2012, organizată Echipa JURIDICE.ro și Camera de Comerț și Industrie a României, 
și susținerea comunicării științifice „Aspecte noi privind executarea silită” 

• Moderator și participant la Simpozionul Internațional „Procedura civilă – Procedura 
execuțională civilă. Fundamente ale Procesului civil în Uniunea Europeană”, organizat 
de Universitatea Ovidius Constanța – Facultatea de Drept, 5-9 septembrie 2012, 
Constanța, și susținerea comunicării științifice având ca temă: „Legea aplicabilă 
proceselor și executărilor silite în curs de desfășurare în lumina Noului Cod civil și a 
Noului de procedură civilă” 

• Participant la Conferința „Noul Cod de procedură civilă”, Institutul Național al 
Magistraturii, București, 27 septembrie 2012, și susținerea prelegerii „Dispoziții 
privind asigurarea unei practici unitare” 

• Participant la Conferința „Noul Cod de procedură civilă. Modificări esențiale aduse 
sistemului judiciar, organizat, în colaborare, de Editura Universul Juridic, INPPA – 
Centrul Teritorial Brașov și Baroul Brașov, 6 octombrie 2012, Brașov, și susținerea 
prelegerii „Prescripția extinctivă în materia NCC și NCPC: prescripția dreptului 
material la acțiune” 

• Moderator și participant la Conferința Națională „Noul Cod civil şi Noul Cod de 
procedură civilă. Modificări esenţiale aduse sistemului juridic român. Principii și 
reguli esențiale ale Dreptului civil și Dreptului procesual civil”, Cluj, 17-18 mai 2013, 
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organizată de Revista română de drept privat cu sprijinul Editurii Universul Juridic și 
în parteneriat cu UNBR, INPPA Centrul Teritorial Cluj, Baroul Cluj, Facultatea de 
Drept a Universității Babeș-Bolyai și Curtea de Apel Cluj-Napoca, și susținerea 
comunicărilor științifice având ca teme: „Aplicarea legii materiale în procesele în curs; 
rolul judecătorului și dreptul intertemporal”; „Rolul de drept comun al NCPC și al 
dreptului procesual civil”; 

• Moderator și participant la Conferința Națională „Noul Cod civil și Noul Cod de 
procedură civilă. Modificări esenţiale aduse sistemului juridic român. Principii și 
reguli esențiale ale Dreptului civil și Dreptului procesual civil”, Brașov, 14-15 iunie 
2013, organizată de Revista română de drept privat (director Marian Nicolae) cu 
sprijinul Editurii Universul Juridic și în parteneriat cu UNBR, INPPA Centrul 
Teritorial Brașov, Baroul Brașov și Camera Notarilor Publici Brașov, și susținerea 
comunicărilor științifice având ca teme: „Ierarhia surselor dreptului civil. Noțiunea de 
lege (art. 1 NCC)”; „Între protecția încrederii legitime și aplicarea imediată a legii 
procesuale noi: regulile de drept intertemporal aplicabile și proceselor în curs în 
lumina NCPC și a Legii nr. 76/2012”; 

• Moderator și participant la Colocviul Internațional «Le nouveau Code civil roumaine : 
Vu de l’intérieur – Vu de l’extérieur », Bucarest, 23-25 octobre 2013, Faculté de Droit 
de l’Université de Bucarest, și susținerea comunicării științifice având ca temă : «Les 
conséquences de l’unification du régime des obligations dans le droit roumain»; 

• Participant la Conferința Națională „Arbitrajul în noile coduri ale României”, 
București, 16-17 decembrie 2013, Palatul Camerei de Comerț și Industrie, organizată 
de Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și 
Industrie a României, și susținerea comunicării științifice având ca temă „Aplicarea în 
timp a Regulilor de procedură arbitrală”; 

• Participant la Conferința Internațională „Reforma statală prin prisma noilor coduri 
juridice”, Constanța, 3-4 aprilie 2014, organizată Universitatea Ovidius din Constanța 
și Editura Universul Juridic în parteneriat cu Uniunea Internațională a Executorilor 
Judecătorești, INPPA, Baroul Constanța și Elsa Constanța, și susținerea comunicării 
științifice având ca temă „Noul Cod civil și drepturile speciale sau particulare”; 

• Participant la Conferința „Probleme de drept civil și de procedură civilă în 
reglementarea noilor coduri In memoriam prof. univ. dr. Gheorghe Beleiu”, Alba-
Iulia, 26 aprilie 2014, organizată de Uniunea Națională a Barourilor din România, 
Baroul Alba și Baroul Hunedoara în parteneriat cu Editura Hamangiu, și susținerea 
comunicării științifice având ca teme „Convențiile privitoare la prescripția extinctivă. 
Aspecte privind uzucapiunea tabulară” 
 

18. REFERENT ÎN COMISII PENTRU SUSȚINEREA PUBLICĂ A TEZELOR DE 
DOCTORAT 
 

• Membru al comisiilor de doctorat înființate pentru susținerea publică a tezelor de 
doctorat, în calitate de referent: 13 teze (în perioada 2007-2014) 

19. COORDONATOR DE LUCRĂRI ȘTIINȚIFICE 
 

• Inițiator și coordonator al colecției de teze și monografii pe teme de drept privat, 
intitulată „Biblioteca de drept privat”, publicată la Editura Universul Juridic, 
București: 24 tomuri (2007-2013) 
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20. DISTINCŢII: 

• Ordinul Naţional Steaua României în gradul de Cavaler pentru merite în elaborarea 
jurisprudenţei, reforma justiţiei şi corecta aplicare a legilor (Decretul prezidenţial nr. 
527/1.XII.2000, publicat în M. Of. nr.666 din 16 decembrie 2000); 

• Diploma de Excelenţă a Uniunii Juriştilor din România pe anul 2001 pentru activitate 
ştiinţifică şi publicistică cu prilejul împlinirii a 130 de ani de la apariţia revistei 
“Dreptul” – cea mai veche publicaţie juridică românească (10 mai 2001) 

• Premiul „Copy-Ro” al Societăţii de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor de pe 
lângă Uniunea Scriitorilor din România pe anul 2001 pentru lucrarea „Regimul 
imobilelor preluate în mod abuziv. Legea nr. 10/2001 comentată şi adnotată” (în 
colaborare cu Fl. A. Baias şi B. Dumitrache), 2 volume, Editura Rosetti, Bucureşti, 
2001 

• Premiul „Istrate Micescu” pe anul 2004 al Uniunii Juriştilor din România şi al 
Societăţii Academice „Titu Maiorescu” pentru lucrarea „Prescripţia extinctivă”, 
Editura Rosetti, Bucureşti, 2004 

• Premiul „Mihail Eliescu” pe anul 2006 al Uniunii Juriştilor din România şi al 
Societăţii Academice „Titu Maiorescu” pentru lucrarea „Tratat de publicitate 
imobiliară”, 2 vol., Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2006 

• Premiul „Andrei Rădulescu” pe anul 2006 al Academiei Române pentru „Tratat de 
publicitate imobiliară”, 2 vol., Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2006 

• Insigna de onoare a Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti din România, 
pentru merite deosebite în activitatea de reformare a executării silite judecătoreşti, 
Bucureşti, 17 martie 2008 

• Placheta Ministerului Justiţiei în semn de preţuire pentru contribuţia la elaborarea 
Codului civil şi a Codului de procedură civilă, Bucureşti, 21 noiembrie 2008 

• Premiul „Traian Ionașcu” pe anul 2010 al Revistei române de drept privat și al Uniunii 
Naționale a Executorilor din România, pentru „Tratat de prescripție extinctivă”, 
Editura Universul Juridic, București, 2010 

• Premiul „Andrei Rădulescu” pe anul 2013 al Uniunii Juriștilor din România, pentru 
„Contribuții la studiul conflictului de legi în timp în materie civilă (în lumina Noului 
Cod civil), Ed. Universul Juridic, București, 2013 

 
 
21. LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE  
 

 - franceza; 
- engleza; 

 - italiana. 
 
 
 
 
 
 1 iulie 2014      Semnătura, 
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