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nr. 195/2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2003 privind
modificarea si completarea Codului de procedura civilă, raportate si la unele prevederi din
Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative ,
Dreptul", Nr. 11/2004, (pag. 42-55);
ADINA NICOLAE: Unele consideraţii in legătura cu aplicarea in timp a legii procesuale
civile in lumina Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 58/2003 pentru modificarea si
completarea Codului de procedura civila, Dreptul, Nr. 9/2004, (pag. 34-44)
BETINIO DIAMANT: Interpretarea dispoziţiilor art. II din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea si completarea Codului de procedură civilă,
Dreptul, Nr. 2/2004, (pag. 123-125)
GABRIELA CRISTINA FRENTIU: Câteva consideraţii asupra Legii nr. 195/2004,
Dreptul, Nr. 8/2004, (pag. 5-11)

Gabriela Cristina Frenţiu: Câteva consideraţii referitoare la aplicarea legii noi de
procedură civilă , Dreptul nr. 2/2007- pag. 73-79
Andreea Tabacu, Manuela Moşneanu Comăneci - Instituţii procesuale reglementate de
Proiectul Codului de procedura civilă care asigura accesul liber la justiţie , Revista română de
drept privat, nr. 2/2009 (pag. 179-197)
Radu Chiriţă, Paradigmele accesului la justiţie. Cât de liber e accesul liber la justiţie? ,
Pandectele Române, nr. 1/2006 - pag. 176-214
Sonia Cososchi: Din jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului referitoare la
încălcarea liberului acces la justiţie prin impunerea de către instanţele judecătoreşti a unor
obligaţii practic imposibil de îndeplinit , Dreptul nr. 6/2007- pag. 51- 55
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Ion Deleanu: Accesul la justiţie şi excepţia de neconstituţionalitate invocată în faţa
judecătorului sindic , Dreptul nr. 5/2007- pag. 44-54
Şerban Beligrădeanu: Flagranta nelegalitate, în raport cu Legea fundamentală, a refuzului
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie de a aplica o dispoziţie înscrisă într-o lege în vigoare, sub
cuvânt că aceasta "înfrânge dreptul la un proces echitabil " - deci este neconstituţională -, deşi
Curtea Constituţională constatase constituţionalitatea acelei prevederi legale, Dreptul nr. 7/2010
- pag. 55-66
Mona Maria Pivniceru, Marius Tudose, Efectele juridicizării şi ale judiciarizării, ca
fenomene sociale, asupra eficacităţii jurisdicţionale , Pandectele săptămânale, nr. 26/2011, p. 225
Cosmin Flavius Costaş, Măsuri adoptate de statele părţi la Convenţia europeană a
drepturilor omului pentru a preveni sau sancţiona depăşirea termenului rezonabil, Pandectele
Române, nr.6/2008 - pag. 30-48
Ion Deleanu, Dreptul la judecarea într-un termen rezonabil , Pandectele Române, nr.
9/2007 - pag.17 -33
Mihaela Tăbârcă: Principiul dreptului la un proces echitabil, în termen optim şi
previzibil, în lumina noului Cod de procedură civilă , Dreptul nr. 12/2010 - pag. 42-56
Georgeana Viorel, Liviu-Alexandru Viorel: Radiograﬁe asupra celerităţii în Noul Cod de
procedură civilă. Termenul optim şi previzibil – estimarea duratei procesului – contestaţia la
tergiversarea procesului, Curierul Judiciar nr. 9/2012, p.549-557
Alexandru Dimitriu: Dreptul la apărare vs. dreptul la un proces echitabil în termen
optim şi previzibil în Noul Cod de procedură civilă , Curierul Judiciar nr. 9/2012, p.515-517
Simona Al-Hajjar, Titularii dreptului la acţiune, liberul acces la justiţie şi garanţiile unui
proces echitabil, Pandectele Române, nr. 6/2010, p. 84-99
Ion DELEANU, „Egalitatea de arme” în viitorul Cod de procedură civilă, din perspectiva
jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Curţii Constituţionale, Pandectele
române, nr. 6/2011, p. 39-54
Nicolae Pavel, Reflecţii în legătură cu dreptul la un proces echitabil în materie civilă ,
Dreptul nr. 5/2013, pag.136-157
Vasile Pătulea: Sinteză teoretică şi de practică judiciară a Curţii Europene a Drepturilor
Omului în legătură cu articolul 6 din Convenţia europeană a drepturilor omului. Dreptul la un
proces echitabil. Garanţii privitoare la desfăşurarea corectă a procesului. Cerinţe implicite.
Egalitatea armelor (I) , Dreptul nr. 3/2007- pag. 204-213
Vasile Pătulea: Sinteză teoretică şi de practică a Curţii Europene a Drepturilor Omului în
legătură cu art. 6 din Convenţia europeană a drepturilor omului. Dreptul la un proces echitabil.
Garanţii privitoare la desfăşurarea corectă a procesului. Cerinţe explicite. Termenul rezonabil
(II) , Dreptul nr. 2/2007- pag. 201-209
Vasile Pătulea: Sinteză teoretică şi de practică judiciară a Curţii Europene a Drepturilor
Omului în legătură cu art. 6 din Convenţia europeană a drepturilor omului. Dreptul la un proces
echitabil. Garanţii privitoare la desfăşurarea corectă a procesului. Cerinţele explicite.
Publicitatea procesului (I) , Dreptul nr. 1/2007- pag. 234
Vasile Pătulea: Sinteză teoretică şi de practică judiciară a Curţii Europene a Drepturilor
Omului în legătură cu art. 6 din Convenţia europeană a drepturilor omului. Dreptul la un proces
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echitabil. Dreptul la un tribunal independent şi imparţial (III) , Dreptul nr. 12/2006- pag. 216233
Vasile Pătulea: Sinteză teoretică şi de practică a Curţii Europene a Drepturilor Omului în
legătură cu art. 6 din Convenţia europeană a drepturilor omului. Dreptul la un proces echitabil.
Dreptul de acces la un tribunal (aspecte speciale) (II) , Dreptul nr. 11/2006- pag. 252
Vasile Pătulea: Sinteză teoretică şi de practică a Curţii Europene a Drepturilor Omului în
legătură cu art. 6 din Convenţia europeană a drepturilor omului. Dreptul la un proces echitabil.
Dreptul la un tribunal (I) Dreptul nr. 10/2006- pag. 233-249
Vasile Pătulea: Sinteză teoretică şi de practică a Curţii Europene a Drepturilor Omului în
legătură cu prevederile art. 6 din Convenţia europeană a drepturilor omului şi a libertăţilor
fundamentale. Domeniul de aplicare. Drepturi şi obligaţii cu caracter civil (IV) , Dreptul nr.
8/2006- pag. 189 -202
Vasile Pătulea: Sinteză teoretică şi de practică a Curţii Europene a Drepturilor Omului în
legătură cu prevederile art. 6 din Convenţia europeană a drepturilor omului şi libertăţilor
fundamentale. Domeniul de aplicare. Drepturi şi obligaţii cu caracter civil (III) , Dreptul
7/2006- pag. 232
Vasile Pătulea: Sinteză teoretică şi de practică a Curţii Europene a Drepturilor Omului în
legătură cu prevederile art. 6 din Convenţia europeană a drepturilor omului şi a libertăţilor
fundamentale. Domeniul de aplicare. Drepturi şi obligaţii ca caracter civil (II) , Dreptul nr.
6/2006 - pag. 221-230
Vasile Pătulea: Sinteză teoretică şi de practică a Curţii Europene a Drepturilor Omului în
legătură cu prevederile art. 6 din Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a
libertăţilor fundamentale. Domeniul de aplicare. Drepturi şi obligaţii cu caracter civil (I) ,
Dreptul nr. 5/2006- pag. 247
Octavia Rădulescu, Amalia Tudor, Paula Rosenberg, Despre limitele dreptului la apărare
şi a libertăţii de exprimare în jurisprudenţa CEDO, Revista de drept comercial, nr. 4/2010, p. 4756
Magdalena Iordache: Evoluţia jurisprudenţei Convenţiei (europene) pentru apărarea
drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale în materia dreptului la un recurs efectiv ,
Dreptul nr. 3/2007- pag. 214-221
Radu Rizoiu - Aplicabilitatea Convenţiei Europene a Drepturilor Omului în materia
garanţiilor reale mobiliare, Revista română de drept privat, nr. 5/2008 (pag. 214-249)
Ion Deleanu: Obligativitatea hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului şi ale
Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene , Dreptul nr. 2/2007- pag. 28-43
Liviu-Narcis Pîrvu: Unele implicaţii practice ale deciziei nr. 32/2008, pronunţată de
Secţiile Unite ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Dreptul nr. 6/2009 - pag. 140
Viorel Mihai Ciobanu, Mihaela Tăbârcă, Traian Cornel Briciu: Comentariu asupra
modificărilor aduse Codului de procedură civilă prin Legea nr. 219/2005 , Dreptul nr. 12/2005pag. 9-35
Brînduşa Gorea: Procedura medierii conflictelor judiciare şi extrajudiciare, Dreptul nr.
6/2009 - pag. 144
Ion Deleanu: Medierea în procesul civil , Dreptul nr. 10/2006- pag. 63-87
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Crenguţa Leaua: Metodele alternative de soluţionare a disputelor (ADR), cu privire
specială asupra medierii , Dreptul nr. 3/2006, pag. – 120-137
Profesor univ. dr. Gheorghe Dinu, Procedura concilierii prealabilă. Prematuritatea
acţiunii civile duce sau nu la întreruperea termenului de prescripţie extinctivă? , Revista de
Drept Comercial, nr. 11/2009- pag.15-21
Emanuel Corneliu Mogîrzan: Noţiunea de chestiune prejudicială şi cea de acţiune în
terminologia dreptului român şi în cea a dreptului Uniunii Europene , Dreptul nr. 5/2007- pag.
101-113
Ion Deleanu, Sergiu Deleanu: Relaţia dintre normele comunitare şi normele naţionale de
procedură civilă Dreptul nr. 11/2008- pag. 17
Ion Deleanu: „Ajutorul public judiciar”. Legislaţia europeană şi română în materie
Dreptul nr. 8/2008- pag. 17

Norel Popescu; Otilia Suciu: Discuţii în legătură cu instanţa competentă să judece calea
de atac declarată împotriva încheierii de suspendare a judecăţii, în lumina Legii nr. 195/2004 ,
Dreptul nr. 3/2005, p. 157-161
DIANA-PERSIDA POPA, CRISTIN-NICOLAE POPA: Consideratii referitoare la
instanta competenta sa judece calea de atac declarata impotriva incheierii de suspendare a
judecatii, in lumina Legii nr. 195/2004, Dreptul nr. 10/2004, (pag. 45-49)
Dan Mircea Tăbăltoc: Probleme teoretice şi practice apărute în urma învestirii
instanţelor judecătoreşti cu soluţionarea litigiilor rezultate din activitatea Curţii de Conturi,
Dreptul nr. 3/2005, p. 162-177
Viorel Paşca: Discuţii privind învestirea cu formulă executorie a hotărârilor
judecătoreşti , Dreptul nr. 2/2005, p. 95-98
Gabriel Adrian Năsui: Timbrarea cererii de partaj, Dreptul nr. 2/2005, p. 99-102
Dan Lupaşcu: Cu privire la lipsa din dispozitivul hotărârii judecătoreşti civile ("minuta")
a menţiunii "pronunţată în şedinţă publică" , Dreptul nr. 1/2005, p. 100-103
Ioan I. Bălan: Noţiunea judiciară de exces de putere în materie civilă , Dreptul nr.
1/2005, p. 104-121
Dalina Groza: Libertatea de apreciere a judecătorului. Apelul la convingere şi conştiinţă,
Dreptul nr. 1/2005, p. 133-153
Ion Deleanu - Observaţii cu privire la criteriul valoric de determinare a competentei de
atribuţiune a instanţelor judecătoreşti în cazul unor categorii de acţiuni, Revista română de
drept privat, nr. 6/2008 (pag. 52-70)
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Andreia Constanda, Unele consideraţii relative la valoarea obiectului cererii în
reglementarea actuală şi în contextul Noului Cod de procedură civilă, Revista română de
jurisprudenţă, nr. 3/2011, p. 242-257
Ioan Leş - Reglementări naţionale şi comunitare privitoare la soluţionarea cererilor de
valoare redusă, Revista română de drept privat, nr. 1/2009 (pag. 117-131)
Claudiu Constantin Dinu – Procedura cu privire la cererile cu valoare redusă în
contextul Noului Cod de procedură civilă, Revista română de drept privat, nr. 3/2011, p. 68-79
Competenţa materială
Gheorghe-Liviu Zidaru – Consideraţii cu privire la normele de competenţă cuprinse în
Noul Cod de procedură civilă. Competenţa materială (I) , Revista română de drept privat, nr.
3/2011, p. 136-210
Liviu Zidaru, Observaţii cu privire la condiţiile de invocare a excepţiei de necompetenţă
în Proiectul Noului Cod de procedură civilă, Revista română de drept privat, nr. 1/2010, p. 246283
Ioan Leş, Ioan Lazăr – Reflecţii particulare asupra competenţei judiciare în materie
civilă, Pandectele Române, nr. 2/2013, pag.18-32
Livia Chiriazi: Unele incidente procedurale privitoare la competenţa instanţei în noul
Cod de procedură civilă şi în Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea
soluţionării proceselor, Dreptul, nr. 5/2011, pag. 76-89
Andreia Constanda, Unele consideraţii relative la valoarea obiectului cererii în
reglementarea actuală şi în contextul Noului Cod de procedură civilă , Revista română de
jurisprudenţă, nr. 3/2011, p. 242-257
Gabriela Cristina Frenţiu: Competenţa soluţionării acţiunilor promovate împotriva
sancţiunilor disciplinare aplicate personalului cultelor religioase Dreptul nr. 10/2008- pag. 56
Şerban Beligradeanu - Consideraţii critice asupra diversităţii nejustificate a
reglementarilor legale privind competenta materiala a instanţelor judecătoreşti în domeniul
soluţionării conflictelor de munca, Revista română de drept privat, nr. 3/2009 (pag. 11-37)
Şerban Beligrădeanu: Consideraţii critice asupra diversităţii nejustificate a
reglementărilor legale privind competenţa materială a instanţelor judecătoreşti în domeniul
soluţionării conflictelor de muncă, Dreptul 10/2009 - pag. 77-103
SERBAN BELIGRADEANU: Instanta competenta sa solutioneze litigiile generate de
retinerea din drepturile salariale a impozitului pe veniturile din salarii si a contributiilor
sociale , Dreptul nr. 10/2004, (pag. 79-93)
Remus Vasile Sas: Argumente privind admiterea soluţiei existenţei conflictului de
competenţă în situaţia în care acesta se iveşte între secţii sau complete specializate ale aceleiaşi
instanţe judecătoreşti Dreptul nr. 7/2008- pag. 152
Norel Popescu, Gheorghe Radu: Propunere „de lege ferenda" în legătură cu o nouă
reglementare a competenţei materiale - în primă instanţă - în cauzele referitoare la validarea
sau menţinerea popririi ori în cele privitoare la contestaţia la executare , Dreptul nr. 3/2006,
pag. – 151-152
Gheorghe Durac, Nicolae-Horia Ţiţ: Consideraţii referitoare la contradicţia dintre Legea
nr. 304/2004 privind organizarea judiciară şi Codul de procedură civilă, în legătură cu
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determinarea instanţei competente să soluţioneze cererile de divorţ , Dreptul nr. 5/2005, p. 135139
Radu Rizoiu - Competenţa jurisdicţională de drept internaţional privat în materia
garanţiilor reale mobiliare, Revista română de drept privat, nr. 4/2008 (pag. 188-211)
Cristina-Mihaela Nicolescu - Competenta jurisdicţională de drept internaţional privat în
materia acţiunilor de stare civilă, Revista română de drept privat, nr. 5/2008 (pag. 79-103)
Lucian Bojin, Judecarea acţiunii în anularea hotărârii adunării generale a acţionarilor şi a
cererii de suspendare, Pandectele române, nr. 1/2010, p. 55-70
Gabriela Cristina Frenţiu: Competenţa materială a soluţionării acţiunii procurorului de
anulare a actelor false, dacă punerea în mişcare sau exercitarea acţiunii penale nu mai este legal
posibilă, Dreptul nr. 6/2011 - pag. 156-162
Teodora-Maria Bantaş: Competenţa jurisdicţională în acţiunile privind obligaţiile de
întreţinere , Curierul Judiciar nr. 8/2012, p.508 şi urm.
Alexandru Dugneanu, Alexandru Iavorschi, Competenţa de judecată cu privire la
contractele de concesiune de bunuri proprietate publică a statului încheiate înaintea intrării în
vigoare a Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ , Revista Română de Jurisprudenţă,
nr. 3/2012, pag.284-302
Andrei Dorin Băncilă: Discuţii cu privire la competenţa judecătorului stagiar, Dreptul nr.
1/2010, p. 118-124
Liviu Zidaru: Prorogarea legală de competenţă în Noul Cod de procedură civilă , Curierul
Judiciar nr. 9/2012, p.519-525
Competenţa teritorială
Gheorghe-Liviu Zidaru – Consideraţii cu privire la normele de competenţă cuprinse în
Noul Cod de procedură civilă. Competenţa teritorială (II) , Revista română de drept privat, nr.
4/2011, p. 209-242
Ioan Leş, Ioan Lazăr – Reflecţii particulare asupra competenţei judiciare în materie
civilă, Pandectele Române, nr. 2/2013, pag.18-32
Ioan I. Bălan: Aprecieri critice în legătură cu soluţionarea unor incidente procedurale
privind competenţa teritorială alternativă a instanţelor judecătoreşti în cererile referitoare la
obligaţii comerciale Dreptul Nr. 12/2008- pag. 146
Alina Zdirna – „Determinarea competentei internaţionale potrivit Regulamentului (CE)
nr. 44/2001, in cazul faptelor ilicite cauzatoare de prejudicii si al activităţilor comerciale
desfăşurate prin internet” , Revista română de drept privat, nr. 4/2012, p.149-187
Obligaţie alimentară. Acţiune recursorie a unui organism public subrogat în drepturile
creditorului de alimente. Competenţa teritorială specială stabilită prin Convenţia de la Bruxelles
din 1968 privind competenţa judiciară şi de executare în materie civilă şi comercială (Curtea de
Justiţie a Comunităţilor Europene de la Luxembourg, hotărârea din 15 ianuarie 2004, în cauza
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Freistaat Bayern contra E. Bligdestein, cu notă de Teodor-Narcis Godeanu) , Dreptul nr. 1/2006pag. 260-268
Viviana Onaca, Regulamentul (CE) nr. 4/2009 al Consiliului din 18 decembrie 2008
privind competenţa, legea aplicabilă, recunoaşterea şi executarea hotărârilor şi cooperarea în
materie de obligaţii de întreţinere, Protocolul de la Haga din 23 noiembrie 2007 privind legea
aplicabilă obligaţiilor de întreţinere şi Convenţia de la 23 noiembrie 2007 privind obţinerea
pensiei de întreţinere în străinătate pentru copii şi alţi membri ai familiei (I) , Revista română de
jurisprudenţă, nr. 3/2011, p. 291-346 .
Viviana Onaca, Ioana Burduf, Regulamentul (CE) nr. 4/2009 al Consiliului din 18
decembrie 2008 privind competenţa, legea aplicabilă, recunoaşterea şi executarea hotărârilor şi
cooperarea în materie de obligaţii de întreţinere, Protocolul de la Haga din 23 noiembrie 2007
privind legea aplicabilă obligaţiilor de întreţinere şi Convenţia de la 23 noiembrie 2007 privind
obţinerea pensiei de întreţinere în străinătate pentru copii şi alţi membri ai familiei (II) , Revista
română de jurisprudenţă, nr. 4/2011, p. 301
Viviana Onaca, Ioana Burduf, Regulamentul (CE) nr. 4/2009 al Consiliului din 18
decembrie 2008 privind competenţa, legea aplicabilă, recunoaşterea şi executarea hotărârilor şi
cooperarea în materie de obligaţii de întreţinere, Protocolul de la Haga din 23 noiembrie 2007
privind legea aplicabilă obligaţiilor de întreţinere şi Convenţia de la 23 noiembrie 2007 privind
obţinerea pensiei de întreţinere în străinătate pentru copii şi alţi membri ai familiei (III) , Revista
română de jurisprudenţă, nr. 5/2011, p.
Viviana Onaca, Ioana Burduf, Regulamentul (CE) nr. 4/2009 al Consiliului din 18
decembrie 2008 privind competenţa, legea aplicabilă, recunoaşterea şi executarea hotărârilor şi
cooperarea în materie de obligaţii de întreţinere, Protocolul de la Haga din 23 noiembrie 2007
privind legea aplicabilă obligaţiilor de întreţinere şi Convenţia de la 23 noiembrie 2007 privind
obţinerea pensiei de întreţinere în străinătate pentru copii şi alţi membri ai familiei (IV) ,
Revista română de jurisprudenţă, nr. 6/2011, p. 291-346 .
Viviana Onaca, Ioana Burduf, Regulamentul (CE) nr. 4/2009 al Consiliului din 18
decembrie 2008 privind competenţa, legea aplicabilă, recunoaşterea şi executarea hotărârilor şi
cooperarea în materie de obligaţii de întreţinere, Protocolul de la Haga din 23 noiembrie 2007
privind legea aplicabilă obligaţiilor de întreţinere şi Convenţia de la 23 noiembrie 2007 privind
obţinerea pensiei de întreţinere în străinătate pentru copii şi alţi membri ai familiei (V) , Revista
română de jurisprudenţă, nr. 1/2012, p. 283.
Gheorghe-Liviu Zidaru - Competenţa internaţională de drept comun şi competenţele
speciale instituite de art. 5 din Regulamentul nr. 44/2001 privind competenţa judiciară,
recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială Revista română de drept
privat, nr. 6/2010, p. 118-191
Șerban-Alexandru STĂNESCU, Determinarea competenţei de drept internaţional privat
în materie contractuală potrivit art. 5 pct. (1) din Regulamentul (CE) nr. 44/2001 , Revista
română de dreptul afacerilor, nr. 7/2011,p. 77-88
Diana Ungureanu, Dan Lupaşcu, Zece ani de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 44/2001
al Consiliului privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie
civilă şi comercială, Pandectele Române, nr. 4/2012, p. 52
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Imparţialitate, incompatibilitate, recuzare, strămutare
Traian Cornel Briciu - Aspecte teoretice şi practice privind imparţialitatea instanţei în
procesul civil, Revista română de drept privat, nr. 6/2008 (pag. 21-36)
Viorel Mihai Ciobanu, Independenţa judecătorului şi principiul legalităţii în procesul
civil, Revista română de drept privat, nr. 1/2010, p. 43-54
Ioan Leş, Garantarea imparţialităţii judecătorilor în concepţia Proiectului Codului de
procedură civilă, Revista română de drept privat, nr. 1/2010, p. 105-121
ALINA GENTIMIR: Imparţialitatea instanţelor judecătoreşti in lumina Convenţiei
europene a drepturilor omului si a libertăţilor fundamentale, Dreptul", Nr. 11/2004, (pag. 142151);
Ion Popa, Discuţii în legătură cu unele aspecte specifice privitoare la abţinerea şi
recuzarea judecătorilor, Dreptul nr. 3/2011, p. 159-169
Ion Popa, Incompatibilităţile judecătorilor şi ingerinţa în actul de justiţie , Dreptul, nr.
2/2012, p. 191-196
Mihail Dinu, Incompatibilitatea în lumina dispoziţiilor Noului Cod de procedură civilă ,
Curierul Judiciar, nr. 5/2013, pag. 271-276
CRISTIN-NICOLAE POPA, DIANA-PERSIDA POPA: Instanţa competenta sa
soluţioneze cauza când o alta instanţa civila, la care s-a dispus strămutarea pentru motive de
bănuiala legitima, a hotărât declinarea in temeiul dispoziţiilor art. II-III din Legea nr. 195/2004,
Dreptul, Nr. 9/2004, (pag. 45-48)
Ligia Dănilă Cătuna, Obiectul cererii de strămutare, Curierul Judiciar, nr. 1/2010 - pag.
26-29
Gheorghe Dinu, Diana Dinu, De lege ferenda. Propuneri de modificare a art. 40 pct. 5
din Codul de procedură civilă, Revista de drept comercial, nr. 2/2011 - pag. 118-120
Cyril Chabert: Chestiuni legate de internet în jurisprudenţa franceză , Pandectele
săptămânale, nr. 8/2001- pag. 4

Părţile
Anamaria Gabriela Călugăr: Consecinţele decesului reclamantului după sesizarea Curţii
Europene a Drepturilor Omului, Dreptul, nr. 10/2011, p. 122-132
Liviu-Narcis Pîrvu: Perfecţionarea intervenţiei voluntare prin noul Cod de procedură
civilă , Dreptul nr. 11/2010 - pag. 49
Ion Deleanu, Gheorghe Buta: Potestativitatea în procesul civil, Dreptul nr. 12/2009 pag. 56-83
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SIMONA BUZOIANU: Consideraţii teoretice si practice legate de atragerea terţilor in
procesul civil in aplicarea principiilor disponibilităţii si rolului activ al judecătorului, Dreptul,
Nr. 8/2004, (pag. 97-103)
Acidalia-Maria Toader: Discuţii în legătură cu persoanele care au calitate procesuală
activă în acţiunea de evacuare a chiriaşului sau a fostului chiriaş al locuinţei , Dreptul nr.
3/2006, pag. – 149-150
Ion Imbrescu: Probleme teoretice şi practice cu privire la calitatea procesuală activă în
sesizarea instanţei judecătoreşti pentru instituirea tutelei, în reglementarea Legii nr. 272/2004
privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului , Dreptul nr. 10/2006- pag. 136-141
Lucia Cătană: Limitele de competenţă ale autorităţii tutelare cu privire la instituirea
curatelei , Dreptul nr. 9/2006- pag. 95-103
Dumitru-Daniel Şerban: Calitatea procesuală activă în litigiile care au ca obiect plângeri
împotriva deciziilor Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, Dreptul 10/2009 - pag.
109-131
Gabriela Cristina Frenţiu, Obligativitatea participării procurorului în unele dintre
litigiile izvorâte din aplicarea Legii nr. 221/2009 , Dreptul, nr. 1/2011, p. 203-208
Ioan Ungureanu, Discutii privind participarea pocesuala fortata in cauzele privitoare la
Legea nr. 18/1991 a fondului funciar in lumina actualului Cod de procedura civila si a noului
Cod de procedura civila, Dreptul, nr. 4/2012, pag. 146-150
Octavian Rădulescu, Paula Rosenberg, Amalia Tudor: Probleme controversate privind
procurile , Dreptul nr. 6/2007- pag. 139-143
Mircea Duţu: Consideraţii referitoare la mandatul special , Dreptul nr. 4/2006- pag. 183190
Gheorghe Beleiu - Sfera de aplicare a regulilor de la mandat în raporturile dintre
persoana juridica şi cei care alcătuiesc organele sale, Revista română de drept privat, nr. 4/2008
(pag. 11-14)
Paul M. Popovici, Avocatul bisericesc , Pandectele Române, nr. 5/2006 - pag. 209-218
Lucian Mihai: Categoriile de persoane care au dreptul să acorde asistenţă juridică în
materie de proprietate industrială , Dreptul nr. 5/2006- pag. 33-41
Mihail C. Barbu: Discuţii cu privire la interdicţia legală a deputaţilor şi a senatorilor
avocaţi de a pleda la judecătorii sau tribunale, Dreptul, nr. 10/2011, p.137-144
Dana Apostol Tofan: Unele consideraţii privind reprezentarea unităţilor administrativteritoriale în justiţie , Curierul Judiciar, nr. 11/2010- pag. 635-639
Ioan Leş, Sebastian Spinei, Reprezentarea şi asistarea părţilor prin avocat sau consilier
juridic în lumina noului Cod de procedură civilă , Dreptul nr. 5/2013, pag.13-28
Florin Radu, Asistenţa şi reprezentarea neloială, Dreptul, nr. 2/2012, p. 47-60
Betinio Diamant, Vasile Lunceanu, Mandatarul neavocat poate pune sau nu concluzii in
legătura cu probele? , Revista de Drept Comercial nr. 2/2013, pag. 65-67
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Anamaria Busuioc: Discuţii privind art. 108 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă
referitoare la amendarea judiciară a părţilor care acţionează, cu rea-credinţă, în unele situaţii ,
Dreptul 7/2006- pag. 117-121
1

Probe
Ioan Leş – Reglementarea probelor în Noul Cod de procedură civilă Revista română de
drept privat, nr. 1/2011, p. 82-111
Andreea Tabacu, Ramona Duminică - Prezumţia ca mijloc de probă, potrivit noului Cod
de procedură civilă şi noului Cod civil, Revista română de drept privat, nr. 6/2011, p. 165-176
Proba testimoniala in concepţia legiuitorului noului Cod de procedura civilă , Maria
Fodor, Dreptul, nr. 12/2012, pag. 40-69
Horaţiu Sasu, Ce se păstrează din vechile mijloace de proba ale operaţiunilor
contractuale comerciale după apariţia noului Cod de procedura civila? (I) , Revista de Drept
Comercial nr. 3/2013, pag.
Horaţiu Sasu, Ce se păstrează din vechile mijloace de proba ale operaţiunilor
contractuale comerciale după apariţia noului Cod de procedura civila? (II) , Revista de Drept
Comercial nr. 4/2013, pag. 31-44

Administrarea probelor in noul Cod de procedura civilă , Claudia Roşu, Adrian FanuMoca, Dreptul, nr. 11/2012, pag. 77-87
Procedura administrării probelor de către avocați sau de către consilieri juridici în
reglementarea noului Cod de Procedură Civilă , Maria Fodor, Corina Florenta Popescu, Dreptul,
nr. 5/2012, pag. 40-56
Manuela Tăbăraş, Mădălina Dinu: Dovada cu înscrisuri în Noul Cod de procedură civilă ,
Curierul Judiciar nr. 9/2012, p. 526-530
Florea Măgureanu, George Măgureanu Poptean, Incidente procesuale privind
administrarea probei prin înscrisuri(I), , Revista de drept comercial, nr. 5/2010, p. 7-15
Florea Măgureanu, George Măgureanu Poptean, Incidente procesuale privind
administrarea probei prin înscrisuri(II), , Revista de drept comercial, nr. 6/2010, p. 42-50
Florin Radu, Cristiana Radu: Condiţiile în care avocatul poate depune mărturie cu
privire la fapte care i-au fost încredinţate în baza contractului de asistenţă juridică , Dreptul nr.
12/2006- pag. 81-89
Vasile Pătulea: Conţinutul principiului oficialităţii în administrarea probelor în procesul
civil , Dreptul nr. 11/2006- pag. 122-135
Raluca Bercea: Administrarea probelor de către avocaţi sau de către consilierii juridici
din perspectiva principiilor desfăşurării procesului civil , Dreptul nr. 1/2006 - pag. 115-135
Flavius G. Păncescu, Expertiza - mijloc de soluţionare a conflictelor? Curierul Judiciar,
nr. 10/2009- pag. 558
Tiberiu MEDEANU, Administrarea probelor în cazul contestării autenticităţii unei
semnături, Pandectele Române, nr. 1/2012, p. 22
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Raluca Bercea: Documentul care reproduce datele unui contract înscris pe un suport
informatic reglementat prin Proiectul Codului civil român constituie un nou mijloc de probă? ,
Dreptul nr. 5/2005, p. 116-126
Sebastian Spinei: Natura activităţii instanţei şi posibilitatea administrării probelor în
situaţia reţinerii cauzei spre rejudecare după casare,în procesul civil , Dreptul nr. 5/2007- pag.
114-122
Cristina Gabriela Răchită - Chestiuni elementare despre interogatoriu, Revista română
de drept privat, nr. 1/2009 (pag. 173-187)
Alin-Adrian MOISE, Privire asupra certiﬁcărilor de fapte reglementate de Legea nr.
36/1995 , Pandectele române, nr. 8/2011, p. 134-151
Judecata

Cereri
Elisabeta Roşu: Era necesară o deﬁniţie a acţiunii civile în Noul Cod de procedură
civilă?, Curierul Judiciar nr. 9/2012, p.517-519
Andrea A. Chiş, Procedura prealabilă a medierii şi regularizarea cererii de chemare în
judecată în lumina noului Cod de procedură civilă , Revista română de dreptul afacerilor, nr.
4/2013, pag.31-54
Alexandru Dimitriu: Ce trebuie să conţină cererea de chemare în judecată pentru a trece
peste procedura de veriﬁcare de la art. 200 NCPC ? , Curierul judiciar nr. 2/2013, pag. 114 şi
urm.
Gheorghe-Liviu Zidaru- Unele aspecte privind regularizarea cererii de chemare în
judecată și noua reglementare a taxelor judiciare de timbru , Revista română de drept privat, nr.
3/2013, pag. 149-175
Cerere de reexaminare întemeiată pe prevederile art. 200 NCPC. Termen imperativ.
Intervenţie. Trib. Bucureşti, Secţia a VI-a civilă, Încheierea din 18.04.2013 (cu notă de
Alexandru Dimitriu) , Curierul Judiciar, nr. 4/2013, pag. 202-203
Andreea Cătălina Ciurea – Despre teoria estoppel sau noi instrumente de filtrare a
actiunilor in justitie, Revista română de drept privat, nr. 4/2012, p.53-76
Betinio Diamant, Vasile Luncean; Bogdan Ionescu: Termenul, condiţiile si sancţiunea
nerespectării acestora in cazul modificării cererii de chemare in judecata, Dreptul, Nr. 8/2004,
(pag. 104-107)
Tamás Todor: Unele consideraţii în legătură cu caracterul evaluabil sau neevaluabil în
bani al obiectului cererilor de chemare în judecată , Dreptul nr. 3/2007- pag. 96-109
Cosmin Flavius Costaş: Instanţa judecătorească - perceptor fiscal? , Dreptul nr. 2/2007pag. 80-91
Ioan I. Bălan: Efectele ex eo quod plerumque fit ale desistării înainte de comunicarea
cererii de chemare în judecată de către pârât, Dreptul nr. 11/2009 - pag. 130-135
Livia CHIRIAZI: Nulitatea cererii de chemare în judecată şi a întâmpinării , Curierul
Judiciar, nr. 12/2011, p. 641-645
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Betinio Diamant (I), Bogdan Dumitrache (II), Situaţie tranzitorie privind caracterul
obligatoriu al întâmpinării în instanţa de apel, faţă de modificările aduse Codului de procedură
civilă prin Legea nr. 219/2005, Pandectele Române, nr. 6/2005 - pag. 158 -163
Sonia Florea, Consideraţii privind întâmpinarea şi cererea reconvenţională în perspectiva
proiectului Codului de procedură civilă, Revista română de drept privat, nr. 3/2010, p. 45-56
Remus Codreanu, Întâmpinarea în condiţiile ultimelor modificări aduse Codului de
procedură civilă, Pandectele Române, nr. 1/2005
MIHAI PETROVICI: Consideraţii referitoare la instituţia procedurii prealabile din
perspectiva art. 109 alin. 2 din Codul de procedura civila, Dreptul, Nr. 4/2004, (pag. 99-110)

Termen rezonabil
Contestaţia privind tergiversarea procesului, Cosmin Flavius Costaş, Pandectele Române,
nr. 9/2012, pag. 25-39
Radu Chiriţă, Celeritatea procedurii - misiune imposibilă? , Pandectele Române, nr.
6/2005 - pag. 164 -176
Excepţii
Liviu Narcis Pîrvu, Celeritatea şi ordinea de soluţionare a excepţiilor procesuale în
procesul civil, Curierul Judiciar nr. 7/2009- pag. 417-418
Mihaela Tăbârcă, Câteva aspecte privind excepţiile procesuale în lumina noului Cod de
procedură civilă,Revista română de jurisprudenţă nr. 4/2011, p. 13-19
Liviu-Alexandru Viorel: Ar putea judecătorul să renunţe la o excepţie invocată din
oﬁciu? , Curierul Judiciar, nr. 4/2013, pag. 204-206
Ioan Leş, Sancţiunile aplicabile în cazul neparticipării părţilor la şedinţa de informare
asupra avantajelor medierii, potrivit noului Cod de procedură civilă şi recentelor modificări ale
Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator , Dreptul, nr. 6/2013,
pag. 13-26
MIHAI PETROVICI: Consideraţii referitoare la instituţia procedurii prealabile din
perspectiva art. 109 alin. 2 din Codul de procedura civila, Dreptul, Nr. 4/2004, (pag. 99-110)

Invocarea din oficiu şi in orice faza a procesului a incidentei prescripţiei extinctive
începute înainte de intrarea in vigoare a noului Cod civil , Codruţa Hageanu, Dreptul, nr.
11/2012, pag.108-112

Dispoziţii de procedură
Gabriela Cristina Frentiu:
Publicitatea şedinţei de judecata in cauzele privind
înscrierea asociaţiei in registrul asociaţiilor si fundaţiilor sau modificarea actului constitutiv ori
a statutului asociaţiei, Dreptul, Nr. 5/2004, (pag. 139-141)
Cristina Alexe, Rolul activ al judecătorului şi riscul abuzului de drept în procesul civil
român actual , Pandectele Române, nr. 4/2005
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Cristina Alexe, Rolul activ al judecătorului şi riscul abuzului de drept în procesul civil
român actual , Pandectele Române, nr. 3/2005
Cristina Alexe, Rolul activ al judecătorului şi riscul abuzului de drept în procesul civil
român actual, Pandectele Române, nr. 2/2005
SIMONA BUZOIANU: Consideraţii teoretice si practice legate de atragerea terţilor in
procesul civil in aplicarea principiilor disponibilităţii si rolului activ al judecătorului, Dreptul,
Nr. 8/2004, (pag. 97-103)
Lucian Săndel Macavei, Alina Sorinela Macavei, Principiul echipolenţei abordat din
perspective jurisprudenţiale penale şi civile, Dreptul, nr. 9/2011, p. 204-211
Cătălin Doru Zamfir, Stabilirea completului specializat care judecă pricini cu minori,
altele decât cauzele penale, Pandectele Române, nr. 1/2008 - pag. 24-27
Anamaria Busuioc: Discuţii privind art. 108 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă
referitoare la amendarea judiciară a părţilor care acţionează, cu rea-credinţă, în unele situaţii ,
Dreptul 7/2006- pag. 117-121
Bogdan Ionescu, Scurte consideraţii asupra primei zile de înfăţişare Curierul Judiciar nr.
7/2009 - pag. 394-395
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Horia Diaconescu: Discuţii privind neconstituţionalitatea instituirii caracterului
obligatoriu pentru instanţele judecătoreşti al dezlegărilor date problemelor de drept prin
deciziile emise de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţiile unite în recursul în interesul legii ,
Dreptul nr. 12/2006- pag. 90-113
Cristina Ştefăniţă, Modul de procedare al instanţelor judecătoreşti confruntate cu o
contradicţie între o decizie a Curţii Constituţionale şi o decizie pronunţată de Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie, în Secţii Unite, pentru soluţionarea unui recurs în interesul legii, Dreptul, nr.
4/2010, p. 119-126
Ciprian Coadă: Discuţii în legătură cu interpretarea şi aplicarea unor dispoziţii legale
referitoare la incidente procedurale în procesul civil Dreptul Nr. 12/2008- pag. 116
Sebastian Spinei: Natura activităţii instanţei şi posibilitatea administrării probelor în
situaţia reţinerii cauzei spre rejudecare după casare,în procesul civil , Dreptul nr. 5/2007- pag.
114-122
Gigel Potrivitu: Discuţii în legătură cu mandatul de aducere , Dreptul Nr. 2/2006 - pag.
209-212
Vasile Pătulea: Sinteză teoretică şi de practică judiciară a Curţii Europene a Drepturilor
Omului în legătură cu art. 6 din Convenţia (europeană) a drepturilor omului şi a libertăţilor
fundamentale. Dreptul la un proces echitabil. Garanţii privitoare la desfăşurarea corectă a
procesului. Cerinţele implicite. Principiul contradictorialităţii (II), Dreptul 4/2007 - pag. 254264
Loredana Cristina Larionescu, George Trantea, Notele scrise şi principiul
contradictorialităţii, Curierul Judiciar, nr. 12/2009 - pag. 692-700
Ciprian Coadă: Discuţii în legătură cu interpretarea şi aplicarea unor dispoziţii legale
referitoare la incidente procedurale în procesul civil Dreptul Nr. 12/2008- pag. 116
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Doiniţa Tătăruşanu: Aspecte procedurale privind judecata cererii de amendare a
debitorului obligaţiei „de a face" sau a celei „de a nu face" , Dreptul nr. 6/2005, p. 81-90

Citarea şi comunicarea actelor
Maria Fodor, Citarea şi comunicarea actelor de procedură în reglementarea Codului de
procedură civilă, Dreptul, nr. 6/2013, pag. 50-74
Andreea Tabacu – Citarea şi comunicarea actelor de procedură potrivit Noului Cod de
procedură civilă, Revista română de drept privat, nr. 3/2011, p. 120-136
Emilian-Floria Popescu, Discuţii în legătură cu interpretarea art. 153 alin.(1) fraza finală
din Codul de procedură civilă, în redactarea dată prin Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri
pentru accelerarea soluţionării proceselor, , Dreptul, nr. 8/2011, p. 119-131
Sergiu-Leon Rus: Comunicarea actelor judiciare şi extrajudiciare în şi din străinătate
potrivit dreptului intern , Dreptul 7/2006- pag. 111-116
Florin Moţiu, Judecător, Comunicarea documentelor judiciare şi extrajudiciare în
materie civilă şi comercială în spaţiul Uniunii Europene , Revista de drept comercial, nr. 4/2011
- pag. 138-148

Taxe de timbru
VASILE PATULEA: Natura si regimul juridic ale taxei judiciare de timbru, raportate la
principiul constituţional al egalitarii in fata justiţiei, Dreptul, Nr. 3/2004, (pag. 77-99)
Traian Cornel Briciu - Observaţii cu privire la recenta modificare a legii privind taxele
judiciare de timbru, Revista română de drept privat, nr. 3/2009 (pag. 38-55)
Traian Cornel Briciu – [notă critică] Taxe de timbru în materie succesorală. Accesul liber
la justiţie. Constituţionalitate (şi convenţionalitate) (Curtea Constituţională, Decizia nr.
948/2040, referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 lit. c) şi art.8 1 din
Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru ), Revista română de drept privat, nr.
5/2010, p. 264-304
Raluca Nicoleta Stoinea: Stabilirea taxei judiciare de timbru în apel, în cauzele de partaj ,
Dreptul nr. 9/2006- pag. 138-141
Doiniţa Tătăruşanu: Timbrarea cererilor în procesul de partaj , Dreptul nr. 12/2005- pag.
108-118
Gabriela Cristina Frenţiu: Discuţii privind obligaţia plăţii taxelor judiciare de timbru
pentru eliberarea de copii fotocopiate, dar nelegalizate, de pe actele din dosarul instanţei
judecătoreşti , Dreptul nr. 2/2010 - pag. 128-138
GABRIELA CRISTINA FRENTIU: Consecinţele neplăţii taxei judiciare de timbru si a
timbrului judiciar asupra termenului de exercitare a apelului si/sau a recursului, Dreptul, Nr.
2/2004, (pag. 118-122)
MARIUS GALAN: Restituirea taxei de timbru in cazul admiterii contestaţiei la
executare, Dreptul, Nr. 9/2004, (pag. 101-117)
Gabriela Cristina Frenţiu: Calea de atac împotriva hotărârii instanţei judecătoreşti
privind obligaţia de plată a taxei judiciare de timbru - pag. 84-93, Dreptul nr. 12/2009
Claudia Roşu, Adrian-Fanu Moca: Cererea de reexaminare în materia taxelor judiciare de
timbru , Dreptul Nr. 2/2006- pag. 134-150
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Gheorghe Vidican: Discuţie pe marginea interpretării art. 3 lit. c, partea finală, din Legea
nr 146/1997 privind taxele judiciare de timbru , Dreptul nr. 9/2005, p. 148-149
Doiniţa Tătăruşanu: Reexaminarea taxei judiciare de timbru , Dreptul nr. 11/2005- pag.
149-155

Ajutor public judiciar, cheltuieli de judecată
Gabriela Cristina Frenţiu, Probleme practice referitoare la acordarea ajutorului public
judiciar în materie civilă, Dreptul nr. 3/2011, p. 140-158
Florea Măgureanu, Consideraţii privind ajutorul public judiciar, Revista de drept
comercial, nr. 2/2011 - pag. 108-117
Ion Deleanu: „Ajutorul public judiciar”. Legislaţia europeană şi română în materie
Dreptul nr. 8/2008- pag. 17
Andreea Tabacu - Ajutorul public judiciar, Revista română de drept privat, nr. 4/2008
(pag. 212-227)
Monica Gabriela Scarlat, Mihaela Ilieş-Doleanu: Incidenţa Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă în domeniul cauţiunii
datorate până la soluţionarea contestaţiei la executare sau a altei cereri referitoare la executarea
silită , Dreptul nr. 11/2010 - pag. 143
Anamaria Busuioc: Asistenţa judiciară în materie civilă prin acordarea scutirilor sau
reducerilor plăţii taxelor judiciare de timbru , Dreptul nr. 12/2006- pag. 125-129
LIVIU HERGHELEGIU:
Dreptul instanţei de judecata de a reduce onorariul de
avocat si in cauzele penale, Dreptul, Nr. 4/2004, (pag. 111-113)
GHEORGHE MIRUTA: Nelegalitatea stabilirii onorariului avocatului, conform unui
"pact de quota litis", Dreptul, Nr. 8/2004, (pag. 94-96)
Dumitru-Daniel Şerban: Revizuirea judiciară a cuantumului cheltuielilor de judecată,
Dreptul nr. 1/2010, p. 125-134,

Acte de procedură
Livia Chiriazi, Regimul juridic al nulităţii actelor de procedură în noul Cod de procedură
civilă, Dreptul, nr. 8/2011, p. 27-37
Savelly Zilberstein, Viorel Mihai Ciobanu, Regimul juridic al nulităţii actelor de
procedură în legislaţia procesual civilă (restitutio), Revista română de drept privat, nr. 5/2010, p.
11-36
Ioan I. Bălan: Principiul echipolenţei/echivalenţei actelor de procedură şi regimul
nulităţilor procedurale în materie civilă , Dreptul nr. 12/2006- pag. 77-80
Ioan I. Bălan: Noţiunea de vătămare şi nulităţile actelor de procedură în materie civilă ,
Dreptul nr. 11/2006- pag. 115-121

Suspendare, perimare, renunţare la judecată, tranzacţie
Şerban Mircioiu: Discuţii pe marginea articolului 244 din Codul de procedurã civilă
corelat cu instituţia perimării, Dreptul, nr. 10/2011, p.144-158
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Florin Radu, Mircea-Nicolae Mincea: O problemă interesantă în materia suspendării
facultative a judecăţii în procesele civile , Dreptul nr. 12/2005- pag. 103-107
Laurenţiu Brînzoiu, Suspendarea judecăţii în alte cauze decât cea în care a fost formulată
o trimitere preliminară, Revista română de Drept European, nr. 5/2011. p. 163-175
Mihai Şandru, Mihai Banu, Dragoş Călin, Suspendarea procedurii de către instanţa
judecătorească din România în situaţia efectuării unei trimiteri preliminare către Curtea de
Justiţie potrivit reglementării Noului Cod de procedură civilă , Curierul judiciar, nr. 1/2013, pag.
54-55
Livia Chiriazi: Renunţarea la judecată şi renunţarea la dreptul subiectiv dedus judecăţii
în noul Cod de procedură civilă, Dreptul nr. 6/2011 - pag. 58-67
Georgeta Bianca Spîrchez, Discuţii în legătură cu posibilitatea anulării contractului de
tranzacţie încheiat în contextul constrângerii economice, Dreptul, nr. 8/2013, pag. 133-141

Constituţionalitate/neconstituţionalitate
Claudiu Constatin Dinu, Implicaţiile adoptării Legii nr. 177/2010 privind organizarea şi
funcţionarea Curţii Constituţionale, a Codului de procedură civilă şi a Codului de procedură
penală a României în angrenajul procesului civil, Revista română de drept privat, nr. 5/2010, p.
36-47
Mircea Duţu: Consideraţii în legătură cu invocarea excepţiei de neconstituţionalitate în
faţa instanţelor judecătoreşti , Dreptul nr. 11/2006- pag. 103-114
Marieta Safta, Karoly Benke, Obligativitatea considerentelor deciziilor Curţii
Constituţionale, Dreptul nr. 9/2010, p. 28-56
Dan Claudiu Dănişor, Impunerea deciziilor Curţii Constituţionale - o problemă a
instanţelor ordinare, Curierul judiciar nr. 6/2009 - pag. 303-304
Efectele deciziilor Curții Constituționale pronunțate [în temeiul art. 146 lit. d) din
Constituția României] în dinamica aplicării lor, Senia Mihaela Costinescu, Karoly Benke,
Dreptul, nr. 10/2012, pag. 104-128

Hotărârea
Ioan Leş: Regimul juridic al încheierilor prevăzute de art. 108 - 108 din Codul de
procedură civilă , Dreptul nr. 12/2006- pag. 70-76
VASILE PATULEA: Natura, caracterul si regimul juridic ale încheierilor de şedinţa in
procesul civil, Dreptul, Nr. 2/2004, (pag. 108-117)
Adina Nicolae, Puterea de lucru judecat în interiorul aceluiaşi proces, Revista română de
drept privat, nr. 3/2010, p. 76-95
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Ion DELEANU, Convenţiile judiciare în ambianţa noului Cod de procedură civilă ,
Pandectele Române, nr. 4/2012, p. 15-26
Ioana Veronica Varga, Consideraţii cu privire la procedura hotărârii prealabile în
ambianţa noului Cod de procedură civilă , Revista română de jurisprudenţă, nr. 4/2011, p. 273281
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Andreea Tabacu - Scurte consideraţii asupra nulităţii hotărârii judecătoreşti , Revista
română de drept privat, nr. 3/2008 (pag. 212-227)
Horia Diaconescu: Discuţii privind neconstituţionalitatea instituirii caracterului
obligatoriu pentru instanţele judecătoreşti al dezlegărilor date problemelor de drept prin
deciziile emise de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţiile unite în recursul în interesul legii ,
Dreptul nr. 12/2006- pag. 90-113
Ioan Leş: Regimul juridic al încheierilor prevăzute de art. 108 - 108 din Codul de
procedură civilă , Dreptul nr. 12/2006- pag. 70-76
Remus Sas: Încheierea de admitere în principiu - în procesul civil - în cazul intervenţiei
forţate, Dreptul nr. 7/2005, p. 111-120
Mircea N.Costin, Călin M.Costin, Simulaţie. Partaj. Valoarea juridică a încheierii de
admitere în principiu – studiu de caz, Pandectele Române, nr. 9/2010, p. 30-47
Gabriel Ivănescu – Abordare comparativă asupra consemnării deliberării judecătoreşti ,
Revista română de drept privat, nr. 2/2011, p. 130-141
Ioan Leş, Sebastian Spinei: Consideraţii teoretice şi practice asupra redactării minutei
Dreptul nr. 7/2008- pag. 146
I. Emilian Popescu; II. Adina Nicolae, Marian Nicolae: Discuţii privind situaţii
conflictuale generate de hotărâri judecătoreşti contradictorii, în privinţa cărora nu există
identitate de părţi , Dreptul nr. 4/2006, pag. 102-133
Ioan Leş: Dreptul de opţiune în exercitarea cererii de completare a hotărârii judecătoreşti
şi de promovare a apelului sau recursului Dreptul Nr. 9/2008- pag. 112
Dreptul la un proces echitabil. Principiul securităţii raporturilor juridice. Posibilitatea
anulării repetate a unor hotărâri definitive (Curtea Europeană a Drepturilor Omului, hotărârea
din 22 decembrie 2004, în cauza Androne contra României, cu notă de Corneliu Turianu) ,
Dreptul nr. 1/2006 - pag. 269-276
Xavier Groussot, Timo Minssen: Autoritatea de lucru judecat în jurisprudenţa Curţii de
Justiţie: ponderarea securităţii juridice cu legalitatea ? Revista română de Drept European, nr.
6/2010- pag. 84-114
4
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Ioan I. Bălan: Nemotivarea hotărârii judecătoreşti, temei al recursului în materie civilă,
Dreptul nr. 9/2005, p. 132-147
VASILE PATULEA: Sinteza teoretica si de practica judiciara in legătura cu procedurile
de îndreptare, lămurire si completare a încheierilor sau hotărârilor in procesul civil, Dreptul,
Nr. 4/2004, (pag. 213)
Conferenţiar univ. dr. Emanuel Albu, Darea în plată (Instanţa competentă să judece
acţiunea formulată de o societate comercială pentru anularea deciziei adoptate de Comisia
prevăzută la art. 175 alin. (2) din C.proc.fiscală. Natura juridică a deciziei) , Revista de Drept
Comercial, nr. 10/2009 - pag. 39-48
Adina Nicolae, Puterea de lucru judecat în interiorul aceluiaşi proces, Revista română de
drept privat, nr. 3/2010, p. 76-95
Xavier Groussot, Timo Minssen: Autoritatea de lucru judecat în jurisprudenţa Curţii de
Justiţie: ponderarea securităţii juridice cu legalitatea ? Revista română de Drept European, nr.
6/2010- pag. 84-114
24

Cezar Ştefănescu, Procedura în cazul exequaturului şi a recunoaşterii hotărârilor
judecătoreşti străine pronunţate în statele membre ale Uniunii Europene, Dreptul, nr. 3/2011, p.
127-139
Victor Hillard – O privire asupra exequaturului [arhiva Pandectelor], Pandectele
Române, nr. 2/2013, pag. 35-38
Căi de atac
Mircea Ursuţa: Căile de atac în Noul Cod de procedură civilă. Elemente de noutate,
Curierul Judiciar nr. 9/2012, p.534-541
Georgeana Viorel, Liviu-Alexandru Viorel, Neconstituţionalitatea suprimării căii de atac
unice , Revista Română de Jurisprudenţă, nr. 1-2013, pag.186-197
Ion Deleanu, Gheorghe Buta, „Ordinea publică” şi „motivele de ordine publică” în apelul
şi recursul civil, Dreptul, nr. 2/2012, p. 104-139
Cosmin Văduva, Despre distincţia dintre legalitate şi temeinicie în procesul civil român,
Revista română de drept privat, nr. 4/2011, p. 184-209
Gabriela Cristina Frenţiu: Legalitatea căilor de atac şi dreptul efectiv de acces la o
instanţă Dreptul nr. 11/2008 - pag. 175
Dumitru-Daniel Şerban, Despre depunerea plângerilor împotriva deciziilor Consiliului
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, precum şi a apelurilor şi recursurilor împotriva
hotărârilor judecătoreşti, Pandectele Române, nr. 5/2009 - pag. 52-72
Marioara Sandu: Consideraţii referitoare la principiul non reformatio in pejus - Dreptul
nr. 6/2009, pag. 160
Cristina Ştefăniţă: Neagravarea situaţiei în propria cale de atac în procesul civil , Dreptul
nr. 6/2005, p. 99-103
Dreptul la un proces echitabil. Principiul securităţii raporturilor juridice. Posibilitatea
anulării repetate a unor hotărâri definitive (Curtea Europeană a Drepturilor Omului, hotărârea
din 22 decembrie 2004, în cauza Androne contra României, cu notă de Corneliu Turianu) ,
Dreptul nr. 1/2006 - pag. 269-276
Mircea N. Costin, Călin M. Costin, Impactul prorogării legale de competenţă asupra
determinării căii de atac împotriva hotărârii pronunţate de instanţa de fond - Studiu de caz,
Pandectele Române, nr. 4/2007 - pag. 213 -219
Ioan Leş: Dreptul de opţiune în exercitarea cererii de completare a hotărârii judecătoreşti
şi de promovare a apelului sau recursului Dreptul Nr. 9/2008- pag. 112
Claudia Roşu, Adrian Fanu-Moca: Recalificarea unei căi de atac , Dreptul, nr. 6/2008 pag. 204
Olguţa Lungu-Tranole: Termenul în care se exercită calea de atac cu privire la cererile
accesorii în cauzele de divorţ întemeiate pe acordul soţilor - Dreptul nr. 6/2009, pag. 156
Cezar Hîncu, O propunere de recurs în interesul legii [căi de atac, Reg. CE 44/2001],
Revista Română de Jurisprudenţă, nr. 3/2012, pag.278-283
Sebastian Spinei - Organizarea sistemului de căi de atac în dreptul procesual civil
francez, Revista română de drept privat, nr. 2/2013, p. 120-148
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Apel
Claudia Roşu, Adrian Fanu-Moca: Repunerea în termenul de apel, Dreptul nr. 3/2009pag. 111
Sebastian Spinei – Apelul (II). Elementele, formele şi procedura apelului în noul Cod de
procedura civilă, Revista română de drept privat, nr. 5/2012, p. 221-248
Ion Deleanu, Consideraţii cu privire la apel în ambianţa proiectului Codului de
procedură civilă, Pandectele Române, nr. 12/2009 - pag. 15-40
Betinio Diamant (I), Bogdan Dumitrache (II), Unele probleme în legătură cu calea de
atac a apelului în dreptul procesual civil (art. 297 alin. 2 C. pr. civ.) , Pandectele Române, nr.
3/2005
GABRIELA CRISTINA FRENTIU: Consecinţele neplăţii taxei judiciare de timbru si a
timbrului judiciar asupra termenului de exercitare a apelului si/sau a recursului, Dreptul, Nr.
2/2004, (pag. 118-122)
Claudia Roşu, Efectele generalizării apelului în litigiile dintre profesionişti , Revista
română de dreptul afacerilor, nr. 4/2013, pag.55-62

Recurs
Mihail C. Barbu: Procedura de ﬁltrare a recursurilor la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
potrivit Noului Cod de procedură civilă, Curierul Judiciar nr. 9/2012, p.541-546
Mihail C. Barbu: Despre recursul civil devolutiv , Curierul Judiciar nr. 6/2012, p.348-349
Ion Deleanu: O discuţie cu privire la obligativitatea „recursului efectiv” şi a
„subsidiarităţii” în raport cu vocaţia de a face plângere la Curtea Europeană a Drepturilor
Omului, Dreptul nr. 10/2011, p. 113
Claudia Roşu, Adrian Fanu-Moca: Recursul incident şi recursul provocat reglementate
de noul Cod de procedură civilă prin preluarea instituţiilor omonime din procedura căii
ordinare de atac a apelului , Dreptul nr. 11/2010 - pag. 43
Claudia Roşu, Adrian Fanu-Moca, Modificările aduse recursului civil prin Legea nr.
202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor, Dreptul nr. 3/2011, p.
20-26
Claudia Roşu, Adrian Fanu-Moca: Recursul incident şi recursul provocat reglementate
de noul Cod de procedură civilă prin preluarea instituţiilor omonime din procedura căii
ordinare de atac a apelului , Dreptul nr. 11/2010 - pag. 43
Liviu-Alexandru Viorel – Exercitarea recursului nemijlocit în noul Cod de procedura
civilă, Revista română de drept privat, nr. 5/2012, p.249-261
Ioan Leş, Examen critic asupra unor soluţii pronunţate de instanţa constituţională în
materia recursului civil, Pandectele Române, nr. 1/2007 - pag. 191 -200
Gabriela Cristina Frenţiu - Consideraţii cu privire la nulitatea recursului în materie
procesual civilă, Revista română de drept privat, nr. 1/2009 (pag. 90-103)
Ioan I. Bălan: O ipoteză de recurs omisso medio a exercitării căii extraordinare de atac
împotriva hotărârii pronunţate de instanţa de apel în temeiul art. 297 alin. 2 teza I din Codul de
procedură civilă, Dreptul nr. 10/2005, p. 95-98
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Ion Popa – Scurte consideraţii asupra conflictului de aplicare a unor norme imperative
de catre judecători, Revista română de drept privat, nr. 4/2012, p.102-111
Ioan I. Bălan: Nemotivarea hotărârii judecătoreşti, temei al recursului în materie civilă,
Dreptul nr. 9/2005, p. 132-147
Ioan Leş: Dispozitivul hotărârii judecătoreşti şi procedura de filtrare a recursului în
viziunea Proiectului noului Cod de procedură civilă, Dreptul 10/2009 - pag. 11-40
Viorel Mihai Ciobanu - Aspecte noi privind recursul în procesul civil în lumina
Proiectului Codului de procedura civila, Revista română de drept privat, nr. 1/2009 (pag. 76-89)
Adrian Dobre, Recursul în proiectul noului Cod de procedură civilă, , Revista de drept al
afacerilor, nr. 1/2010, p. 8 şi urm.
Sebastian Spinei, Aspecte privind procedura suspendării executării în cadrul recursului
în procesul civil, Pandectele Române, nr. 3/2006 - pag. 209
Sebastian Spinei: Natura activităţii instanţei şi posibilitatea administrării probelor în
situaţia reţinerii cauzei spre rejudecare după casare,în procesul civil , Dreptul nr. 5/2007- pag.
114-122
Emese Litus: Caracterul recursului reglementat de art. 304 Cod procedură civilă ,
Dreptul nr. 1/2006- pag. 95-114
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Claudia Roşu, Adrian Fanu-Moca: Câteva consideraţii în legătură cu depunerea
recursului în procesul civil în contextul creat prin decizia nr. 737/2008 a Curţii Constituţionale
Dreptul nr. 1/2009- pag. 131
Betinio Diamant, Vasile Luncean, Şerban Beligrădeanu: Efectele admiterii recursului
civil dacă hotărârea recurată este nemotivată şi/sau nu s-a pronunţat asupra fondului cauzei.
Reflecţii asupra deciziei nr. XXI/2006 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţiile Unite ,
Dreptul nr. 6/2007- pag. 83-94
Károly Benke: Competenţa soluţionării recursului împotriva încheierii de respingere ca
inadmisibilă a excepţiei de neconstituţionalitate şi a sesizării, în acest caz, a Curţii
Constituţionale , Dreptul nr. 5/2006- pag. 90-93

Contestaţie în anulare, revizuire
Maria Violeta Duca, Reglementarea contestaţiei în anulare şi a revizuirii în noul Cod de
procedură civilă, în lumina dreptului la un proces echitabil, în termen optim şi previzibil,
Dreptul, nr. 8/2013, pag. 83-98
Ioan Leş: Contestaţia în anulare în Noul Cod de procedură civilă , Curierul Judiciar nr.
4/2012, p. 219-224
Sebastian Spinei, Reglementarea contestaţiei in anulare in noul Cod de procedura civilă ,
Dreptul, nr. 1/2013, pag. 52-68
Mihaela Cristina Mocanu, Contestaţia în anulare în viziunea noului Cod de procedură
civilă , Revista Română de Jurisprudenţă, nr. 2/2012, pag. 239-245
Alexandru Ţiclea, (comentariu la speţă) Contestaţia în anulare - cale extraordinară de
atac iluzorie. Necesitatea reevaluării acesteia , Revista română de dreptul muncii, nr. 8/2010 pag. 63-71
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Mihaela Cristina Mocanu, Revizuirea în viziunea noului Cod de procedură civilă , Revista
Română de Jurisprudenţă, nr. 4/2012, pag.227-232
Traian Cornel Briciu - Aspecte ale revizuirii în procesul civil, determinate de noul Cod
de procedura civilă, Revista română de drept privat, nr. 1/2013, p. 57-80
Oleg Burlacu, Revizuirea hotărârilor date în temeiul Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului nr. 119/2007. Admisibilitatea, Revista de drept comercial, nr. 6/2011 - pag. 163-166
Gabriela Cristina Frenţiu: În legătură cu corecta interpretare şi aplicare în prezent a art.
322 pct. 4 din Codul de procedură civilă , Dreptul, nr. 5/2011, pag. 165-174
Iulia Vucmanovici: Cu privire la judicioasa interpretare a art. 322 pct. 5, teza a II-a din
Codul de procedură civilă actual, în concordanţă cu normele Convenţiei pentru apărarea
drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale , Dreptul, nr. 7/2011, p. 134-145
Unele consideraţii referitoare la cazul de revizuire prevăzut in art. 322 pct. 5 din Codul
de procedura civilă, Andreea-Mihaela Sescu, Dreptul, nr. 11/2012, pag. 217-228
Ion DELEANU, Adnotări la unele soluţii jurisprudenţiale în materie de revizuire, pe
temeiul prevederilor art. 322 pct. 9 C. pr. civ., Pandectele române, nr. 2/2011, pag. 29-48
Beatrice Ramaşcanu: Analiza jurisprudenţei în materia revizuirii întemeiate pe art. 322
pct. 9 C. pr. civ. Pandectele Săptămânale, nr. 3/2011 - pag. 4-13
Mihail Udroiu: Consideraţii în legătură cu revizuirea hotărârilor judecătoreşti române în
cazul pronunţării de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului a unor hotărâri de
condamnare a statului român , Dreptul nr. 6/2005, p. 91-98
Ion Popa - Aspecte specifice privind aplicarea art. 322 pct. 9 din Codul de procedură
civilă, Revista română de drept privat, nr. 6/2008 (pag. 142-149)
Asigurarea interpretării şi aplicării unitare a legii
Tiberiu Medeanu: Editorial: Neconstituţionalitatea sancţionării judecătorului pentru
nerespectarea deciziilor Curţii Constituţionale , Revista Română de Jurisprudenţă, nr. 3/2012,
pag.17-22Horia Diaconescu: Discuţii privind neconstituţionalitatea instituirii caracterului
obligatoriu pentru instanţele judecătoreşti al dezlegărilor date problemelor de drept prin
deciziile emise de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţiile unite în recursul în interesul legii ,
Dreptul nr. 12/2006- pag. 90-113
Mihaela Senia Costinescu, Karoly Benke, Efectele caracterului general obligatoriu al
deciziilor Curţii Constituţionale in privinţa deciziilor pronunţate de Înalta Curte de Casaţie si
Justiţie in soluţionarea recursului in interesul legii , Dreptul nr. 4/2013, pag. 134-162
Robert Roşu, Procedura sesizării Înaltei Curți de Casație şi Justiție în vederea
pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept şi scurte
considerații privind alte mecanisme procedurale menite să asigure o practică judiciară unitară ,
Revista română de dreptul afacerilor, nr. 5/2013, pag. 33-46
Marius Andrescu, Constituţionalitatea recursului în interesul legii şi a deciziilor
pronunţate, Curierul judiciar nr. 1/2011, p. 35-39
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Ion Deleanu, Proceduri prefigurate pentru asigurarea interpretării şi aplicării unitare a
legii de către instanţele judecătoreşti, Revista română de drept privat, nr. 1/2010, p. 88-105
Ioan LEŞ, Recursul în interesul legii în reglementarea noului Cod de procedură civilă ,
Pandectele române, nr. 8/2011, p. 25
Paul Pop, Diana Grosu – Mijloace procedurale prevăzute pentru unificarea practicii
instanţelor judecătoreşti în lumina prevederilor Noului Cod de procedură civilă , Revista română
de drept privat, nr. 3/2011, p. 94-120
Claudia Roşu: Sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în vederea pronunţării unei
hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept , Curierul Judiciar nr. 9/2012,
p.546-549
Şerban Beligradeanu, Reflecţii critice cu privire la caracterul vădit dăunător bunului
mers al justiţiei al reglementarii in noul Cod de procedura civila a posibilităţii sesizării de către
anumite instanţe judecătoreşti a Înaltei Curţi de Casaţie si Justiţie in vederea pronunţării unei
hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept , Dreptul, nr. 3/2013, pag. 108-115
Răzvan Horaţiu Radu (interviu), Despre CEDO, magistraţi, jurisprudenţa neunitară şi
fericire, Curierul judiciar, nr. 12/2010, pag. 666-668
Gheorghe DOBRICAN, Propuneri de lege ferenda privind reintroducerea recursului în
anulare în noul Codul de procedură civilă , Revista română de dreptul muncii, nr. 6/2011, p. 17-34
Proceduri speciale

Divorţ
Ion Deleanu, Divorţul - în ambianţa prevederilor Proiectului Codului de procedură
civilă , Pandectele Române, nr. 4/2010- pag. 22-42
Considerații referitoare la aplicarea legii noi în materia divorțului în cauzele aflate pe
rolul instanțelor (în primă instanță sau în calea de atac) la data intrării în vigoare a actualului
Cod Civil (Legea nr. 287/2009), Gabriela Cristina Frentiu, Dreptul, nr. 8/2012, pag. 124-132
Consideraţii asupra divorţului din culpa exclusiva a soţului reclamant, in lipsa cererii
reconvenţionale a paratului, in lumina noului Cod civil şi a noului Cod de procedura civilă,
Emese Florian, Dreptul, nr. 12/2012, pag. 31-39
Adriana Teodora Enache – Unele consideraţii referitoare la continuarea acţiunii de
divorţ de catre moştenitori, Revista română de drept privat, nr. 4/2012, p. 90-101
Alin-Adrian Moise: Procedura divorţului în activitatea notarială , Curierul Judiciar nr.
6/2012, p. 336-348

Declararea judecătorească a morţii
Maria Fodor, Ioana-Cleopatra Drimer, Declararea judecătoreasca a morţii in
reglementarea noului Cod civil si a noului Cod de procedura civila, Dreptul nr. 4/2013, pag. 6581

29

Punerea sub interdicţie
Maria Fodor, Punerea sub interdicţie în reglementarea noului Cod civil şi a noului Cod
de procedură civilă, Dreptul nr. 5/2013, pag.29-47

Ordonanţa preşedinţială
Claudia Roşu, Adrian Fanu-Moca: Domeniile de aplicare a Ordonanţei preşedinţiale în
noul Cod civil , Dreptul, nr. 6/2010, - pag. 69-78
Claudiu Constantin Dinu: Consideraţii cu privire la procedura ordonanţei preşedinţiale
în lumina Noului Cod de procedură civilă , Curierul Judiciar nr. 9/2012, p.566-572
Cristian-Paul Lospa: Ordonanţa preşedinţială în Noul Cod de procedură civilă –
continuitate şi noutate, Curierul Judiciar nr. 9/2012, p.572
Liviu Alexandru Viorel, Alin Cosmin Stamatoiu - Ordonanța președințială în noul Cod
de procedură civilă. Elemente de continuitate și de noutate. Propuneri de lege ferenda , Revista
română de drept privat, nr. 2/2013, p. 149-184
Traian Dârjan: Competenţa materială privind soluţionarea cererii de ordonanţă
preşedinţială, Dreptul, nr. 6/2008 - pag. 171

Ordonanţa de plată
Discuţii privind procedura speciala a ordonanţei de plata in reglementarea noului Cod de
procedura civilă, Cristina Gheorghe, Dreptul, nr. 2/2013, pag. 35-43
Maria Fodor, Sorana Popa, Procedura ordonanţei de plata in reglementarea noului Cod
de procedura civila , Dreptul, nr. 3/2013, pag. 80-107
Liviu Narcis Pîrvu: Procedurile soluţionării cererilor în legătură cu somaţia europeană de
plată , Dreptul nr. 4/2009 - pag. 150
Evelina Oprina: Raportul dintre Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/2007
privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din
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