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3. În legătură cu incidenţa răspunderii civile delictuale în raporturile dintre părţile unui contract (în
colaborare) - R.R.D. nr. 9/1983, p. 8-14;
4. Relaţia cauzală complexă ca element al răspunderii civile delictuale în procesul penal - R.R.D. nr.
2/1984, p. 33-43;
5. Cu privire la infracţiunea complexă de nerespectare a hotărârilor judecătoreşti în varianta
prevăzută de art. 271 al . 1 C. pen. - R.R.D. nr. 6/1984, p. 33-40;
6. Cu privire la posibilitatea rezoluţiunii unei convenţii în cazul culpei ambelor părţi - R.R.D. nr.
9/1984, p. 30-40;
7. Partajul bunurilor care formează obiect de executare silită sau asupra cărora au fost luate măsuri
asigurătorii - (în colaborare) - R.R.D. nr. 3/1985, p. 22-29;
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locatarilor (în colaborare) - R.R.D. nr. 10/1985, p. 31-38;
10. Admisibilitatea acţiunii în constatarea drepturilor constructorului unei clădiri pe terenul
proprietatea unei alte persoane - R.R.D. nr. 12/1985, p. 28-35;
11. Măsurile asigurătorii în procesul penal. Căi de atac. - S.C.J. nr. 3/1985, p. 214-221;
12. Situaţii speciale în legătură cu despăgubirile pentru construcţiile ce se preiau în proprietate de
stat prin expropiere de la persoanele fizice - R.R.D. nr. 4/ 1986, p. 23-31;
13. Unele consideraţii în legătură cu structura infracţiunii prevăzute de art.178 alin.3 din Codul
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14. Revocarea tranzacţiei judiciare pe calea acţiunii pauliene (în colaborare) - R.R.D. nr. 1/1987, p.
12-17;
15. Acţiunea în regres a paznicului juridic împotriva paznicului material (în colaborare) - S.C.J. nr.
1/1987, p. 48-53;
16. Aspecte privind rezoluţiunea promisiunii de vânzare-cumpărare într-un caz particular - S.C.J.
nr. 3/1987, p. 230-234;
17. Aspecte teoretice şi practice referitoare la unele moduri de dobândire a dreptului de proprietate
de stat (I) (în colaborare) - R.R.D. nr. 6/1987, p. 21-34;
18. Momentul în care se naşte dreptul de accesiune imobiliară artificială - R.R.D. nr. 9/1987, p. 3339;
19. Aspecte teoretice şi practice referitoare la unele moduri de dobândire a dreptului de proprietate
de stat (II) (în colaborare) - R.R.D. nr. 10/1987, p. 16-22;

2

20. Rezilierea contractului conform art.24 lit. d din Legea nr. 5/1973, în Revista Economică.
Supliment nr. 36/1988;
21. Corelarea dispoziţiilor art.14 din Codul de procedură penală cu prevederile art. 1909-1910 din
Codul civil - R.R.D. nr. 10/1988, p. 27-33;
22. Autovehiculul în cadrul comunităţii de bunuri a soţilor (în colaborare) - R.R.D. nr. 4/1989, p.
41-57;
23. Obligaţia de garanţie contra viciilor bunurilor vândute de persoanele fizice, cu privire specială
asupra autovehiculelor (în colaborare) - R.R.D. nr. 9-12/1989, p. 6-18;
24. Repararea pagubei cauzate de o infracţiune dacă prin aceasta s-a realizat plata necuvenită a unei
sume de bani de către o unitate în beneficiul alteia (în colaborare) - R.R.D. nr. 4 /1990, p. 25-32;
25. Evoluţia legislaţiei privind circulaţia imobilelor (în colaborare) - Dreptul nr. 6/1990, p. 38-52;
26. Executarea silită a antecontractelor de înstrăinare a imobilelor în condiţiile abrogării art. 12 din
Decretul nr. 144/1958 (în colaborare) - Dreptul nr. 3/1992, p. 14-28;
27. Natura juridică şi procedura specială a adopţiei (în colaborare) - Dreptul nr. 2/1993, p. 31;
28. Puterea - un rău necesar într-o societate democratică - Sfera politicii nr. 3, februarie 1993, p. 1415;
29. Garanţii ale libertăţii persoanei - legislaţia referitoare la internarea bolnavilor psihici periculoşi Revista română de drepturile omului, nr. 1, aprilie-iunie 1993, p. 29-33;
30. Judecătorul şi întoarcerea la democraţie - Sfera politicii nr. 8, iulie-august 1993, p. 14-15;
31. România şi Consiliul Europei - Revista română de drepturile omului, nr. 2, iulie-septembrie
1993, p. 15-22;
32. Structura juridică a drepturilor omului ca drepturi subiective - Revista română de drepturile
omului, nr. 3, octombrie-decembrie 1993, p. 8-14;
33. Convenţia europeană şi impactul acesteia asupra sistemului juridic român (în colaborare) Dreptul nr. 10 - 11/1994, p. 3;
34. Eroare şi decizie - Dilema, 1995;
35. Libertatea contractuală şi dreptul constituţional (în colaborare) - Dreptul nr. 7/1995, p. 8-12;
36. Puterea judecătorească - deziderat şi realitate - Sfera politicii nr. 32, octombrie 1995, p. 31-35;
37. Socrate şi Leviathanul - Dilema, 1996;
38. Chronique de jurisprudence de la Cour constitutionnelle de Roumanie (în colaborare) - Revue
Universelle des droits de l'homme, vol. 8, nr. 4-7/ 31.10.1996, p. 177-188;
39. Pactele comisorii exprese - Dreptul nr. 2/1997, p. 17-34;
3

40. Controlul unic negativ în operaţiunile de concentrare economică (în colaborare) - Revista de
Drept Comercial nr. 9/2002, p. 18-22;
41. Aspecte juridice privind garantarea de către Statul Român a unei emisiuni de obligaţiuni (în
colaborare) - Dreptul nr. 10/2002, p. 17-37;
42. Enumerarea din lista cuprinsă în anexa la Ordonanţa Guvernului nr. 130/2000 privind regimul
juridic al contractelor la distanţă este limitativă sau exemplificativă? (în colaborare) - Revista de
Drept Comercial nr. 11/2002, p. 30-38;
43. Consideraţii privind procedura încheierii contractelor de vânzare-cumpărare în bloc a bunurilor
debitorului aflat în procedura falimentului (în colaborare) - Revista de Drept Comercial nr. 12/2002,
p. 34-45;
44. Premisele juridice ale operaţiunilor de credit euro-obligatar (în colaborare) - Dreptul nr. 1/2003,
p. 31-44;
45. Noţiunea juridică de patrimoniu - Supliment la revista Pandectele Române nr. 1/2003, p. 177220;
46. Structura contractuală a operaţiunilor de credit euro-obligatar (în colaborare) - Dreptul nr.
2/2003, p. 41-61;
47. Drepturi patrimoniale atipice - Dreptul nr. 3/2003, p. 33-58;
48. Posesia ca stare de fapt protejată juridic (I) - Curierul Judiciar nr. 4/2003, p. 134-154;
49. Posesia ca stare de fapt protejată juridic (II) - Curierul Judiciar nr. 5/2003, p. 111-147;
50. Servitutea legală de trecere - Dreptul nr. 11/2003, p. 53-65;
51. Limite judiciare stabilite în interes privat, în materie imobiliară, în cadrul raporturilor de
vecinătate - Dreptul nr. 12/2003;
52. Drepturile reale şi drepturile de creanţă - Curierul Judiciar nr. 12/2003, p. 76-88;
53. Dreptul de preempţiune la vânzarea terenurilor agricole şi a celor cu destinaţie forestieră Dreptul nr. 2/2004, p. 38-71;
54. Incapacitatea specială a cetăţenilor străini şi a apatrizilor de a dobândi terenuri în România în
noua formulare constituţională - Revista Română de Drepturile Omului nr. 27, p. 64-71;
55. Exproprierea pentru cauză de utilitate publică - Dreptul nr. 5/2004, p. 28-76;
56. Dreptul de proprietate publică - Curierul Judiciar nr. 7-8/2004, p. 130-186 ;
57. Dreptul de uzufruct - Curierul Judiciar nr. 9/2004, p. 79-128;
58. Proprietatea condiţională - Analele Universităţii din Bucureşti nr. IV/2004, p. 38-52;
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59. Hotărârea judecătorească şi tradiţiunea - moduri de transmitere a dreptului de proprietate privată
- Omagiu prof. univ. dr. Nicolae V. Dură la 60 de ani, prodecanul Facultăţii de Drept a Universităţii
Ovidius din Constanţa, p. 817-823;
60. La propriete periodique - SUBB nr. 2/2005, p. 149-167;
61. Coproprietatea forţată asupra părţilor comune din clădirile cu mai multe spaţii locative
aparţinând unor proprietari diferiţi - Curierul judiciar nr. 3/2005, p. 71-89;
62. Coproprietatea forţată asupra bunurilor care au aparţinut composesoratelor, obştilor de moşneni
sau răzeşi sau altor forme asociative asimilate acestora - Pandectele Române nr. 3/2005, p. 129-133;
63. Coproprietatea obişnuită în lumina dispoziţiilor legale actuale şi a celor din Proiectul Codului
civil. Noţiune, principii şi exercitare - Dreptul nr. 4/2005, p. 34-68;
64. Proprietatea periodică – Pandectele Române nr. 4/2005, p. 164-179;
65. Coproprietatea obişnuită în lumina dispoziţiilor legale actuale şi a celor din Proiectul Codului
Civil. Obligaţiile coproprietarilor şi încetarea coproprietăţii obişnuite - Dreptul nr. 5/2005, p. 37-62;
66. Accesiunea mobiliară - Pandectele Române nr. 5/2005, p. 131-142;
67. Actualitatea ocupaţiunii - mod originar de dobândire a dreptului de proprietate privată - Dreptul
nr. 9/2005, p. 21-58;
68. Sensurile şi tipologia accesiunii - Dreptul nr. 10/2005, p. 46-62;
69. Accesiunea imobiliară naturală - Curierul judiciar nr. 11/2005, p. 58-81;
70. Noţiunea juridică a dreptului de proprietate privată - In Honorem Corneliu Bârsan, Liviu Pop culegere de studii, Ed. Rosetti 2006, p. 132-159;
71. Accesiunea imobiliară artificială (I) - Dreptul nr. 1/2006, p. 34-68;
72. Joncţiunea posesiilor - Curierul judiciar nr. 1/2006, p. 55-69;
73. Accesiunea imobiliară artificială (II) - Dreptul nr. 2/2006, p. 39-67;
74. Dreptul de opţiune cu privire la uzucapiune - Dreptul nr. 4/2006, p. 47-71.
75. Uzucapiunea tabulară şi extratabulară - Dreptul nr. 6/2006, p. 9-32.
76. Declaraţia unilaterală de rezoluţiune - Dreptul nr. 8/2006, p. 36-67.
77. Asupra câtorva probleme juridice incidente în Decizia nr. 3556/2006 a Înaltei Curţi de Casaţie
şi Justiţie, Secţia Comercială. Depunerea acțiunii în anularea hotătârii arbitrale. Distincția între
capacitatea de folosință și capacitatea de exercițiu a persoanei juridice. Indamisibilitatea cumulului
daunelor-interese moratorii cu cele compensatorii - RRDP nr. 1/2009, p. 188-214.
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78. Un ardelean în cetatea Bucureştilor (Laudationes Viorel Mihai Ciobanu) – RRDP nr. 1/2010, p.
40-42.
79. Corelaţia dintre dreptul public şi dreptul privat în reglementarea dreptului de proprietate publică
în Codul Civil - RRDP nr. 1/2012, p. 277 – 287.
80. Clauza voluntară de inalienabilitate - Volumul omagial in honorem OVIDIU UNGUREANU,
ALEXANDRU BACACI, Editura Universul Juridic, 2012, p.133-155.
80 bis. Clauza voluntară de inalienabilitate - RRDP nr. 1/2013, p. 33 – 57.
81. Patrimoniul de afectaţiune – continuitate şi reformă – RRDP nr. 2/2013, p.13-22.
82. Dreptul potestativ de uzucapiune imobiliară extratabulară – RRDP nr. 3/2013, p. 9-23.
83. Înţelesul noţiunilor de rezoluţiune şi reziliere în Codul civil român. Între dezideratul clarităţii şi
fatalitatea ambiguităţii – RRDP nr. 4/2013, p. 9-23.
84. Modurile de operare a rezoluțiunii și mecanismul declarației unilaterale de rezoluțiune – RRDP
nr. 5/2013, p. 9-18.
85. Fundamentul şi natura juridică a rezoluțiunii și rezilierii – RRDP nr. 6/2013, p. 9-19.
86. Domeniul de aplicare al procedurii privitoare la înscrierea drepturilor dobândite în temeiul
uzucapiunii – RRDP nr. 5/2013, p. 9-18.
87. Domeniul de aplicare al procedurii privitoare la înscrierea drepturilor dobândite în temeiul
uzucapiunii ( art. 1050 – 1053 C.pr. civ.) - Juridice.ro, septembrie 2015.
88. O moda periculoasă: extinderea sferei de aplicare a răspunderii penale a persoanei juridice Juridice.ro, 22.02.2016.
89. Tendințe jurisprudențiale în materia răspunderii penale a persoanei juridice - Juridice.ro,
1.04.2016.
90. Domeniul de aplicare al procedurii privitoare la înscrierea drepturilor dobândite în temeiul
uzucapiunii (art. 1.050-1.053 din Codul de procedură civilă) – RRDP nr. 2/2016, p. 176-196.

IV.

PRACTICĂ JUDICIARĂ COMENTATĂ ŞI ADNOTATĂ

1. Nota II la sent. pen. nr. 585/1981 a Judecătoriei Roman - R.R.D. nr. 4/1983, p. 62-65;
2. Nota II la dec. pen. nr. 878/1982 a Trib. Jud. Bacău - R.R.D. nr. 7/1983, p. 52-55;
3. Nota II la sent. pen. nr. 117/1982 a Trib. Jud. Dolj - R.R.D. nr. 4/1984, p. 57-61;
4. Notă la dec. nr. 2280/1985 a Trib. Mun. Bucureşti, secţia a IV-a civilă (în colaborare) - R.R.D.
nr. 12/1986, p. 51-57;
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5. Nota II la dec. pen. nr. 289/1986 a Trib. Jud. Tulcea (în colaborare) - R.R.D. nr. 2/1987, p. 53-58;
6. Notă la sentinţa civilă nr. 544/E/1986 a Trib. Jud. Prahova (în colaborare) - R.R.D. nr. 4/1988, p.
59-66;
7. Notă la dec. civilă nr. 102/1987 a Trib. Jud. Sibiu - R.R.D. nr. 9/1988, p. 46-56;
8. Notă la dec. civ. nr. 315/1988 a Trib. Jud. Bihor - R.R.D. nr. 8/1989, p. 52-60;
9. Notă la dec. civ. nr. 838/1988 a Trib. Jud. Caraş-Severin (în colaborare) - Dreptul nr. 7/1990, p.
45-52;
10. Notă la decizia nr. 9/ 18.02.1986 a Tribunalului Suprem (în colaborare) - Dreptul nr. 2-3/1991,
p. 41-52;
11. Notă la decizia nr. 1057/1990 a Curţii Supreme de Justiţie (în colaborare) - Dreptul nr. 1011/1991, p. 84-91;
12. Notă la decizia nr. 1848 / 8.10.1990 a Curţii Supreme de Justiţie, secţia civilă (în colaborare) Dreptul nr. 1/1992, p. 65-78.

Prof. Univ. Dr. Valeriu Stoica
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