Justiţie, profesii juridice
Generalităţi..............................................................................................................................1
Magistraţi.................................................................................................................................1
Avocaţi, notari, executori, consilieri juridici, mediatori etc.................................................3

Generalităţi
ION DELEANU: Redimensionarea funcţiei jurisdicţionale , DREPTUL nr. 8/2006- pag.
9-24
VIOREL MIHAI CIOBANU: Câteva reflecţii cu privire la reforma justiţiei civile în
România , DREPTUL Nr. 2/2006 - pag. 17-38
Alina Bica: Despre reforma sistemului judiciar , Curierul Judiciar nr. 3/2012, p.132
Precizările Ministerului Justiţiei cu privire la Raportul Comisiei Europene privind
progresele înregistrate de România în cadrul Mecanismului de Cooperare şi Veriﬁcare (publicat
la data de 30 ianuarie 2013) , Curierul judiciar nr. 2/2013, pag.3-7
Ferdinand Secoşan: Franţa judiciară, între miturile noastre şi realităţi. Două cărţi
recente: a unui avocat şi a unui judecător din Hexagon, Curierul Judiciar nr. 10/2012, p.583-586

IOAN LES: Examen de drept comparat asupra sistemelor moderne de autoguvernare a
magistraturii si cu privire la noile reglementări adoptate de Parlamentul României, Dreptul",
Nr. 11/2004, (pag. 5-31);
Dumitru Cheagă: Libertatea de exprimare şi limitele criticii admisibile în cazul
magistraţilor şi funcţionarilor publici în lumina jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor
Omului, Dreptul nr. 11/2009 - pag. 209
Gheorghe Piperea, Criza din Justiţie. Cauză şi soluţii, Curierul Judiciar, nr. 9/2009 - pag.
483

Roxana Baş, Relaţia drept, adevăr, dreptate, Pandectele Române, nr. 3/2012, p. 52
Carmen Odobescu, Drept şi valoare, Pandectele Române, nr. 3/2012, p. 61

Ioan Leş: Învăţământul juridic românesc - realităţi şi perspective, Dreptul, nr. 3/2010 pag. 43-59
Liviu DAMŞA, Despre tipurile de scriitură legală şi diferitele lor caracteristici. Un mic
ghid practic, Revista română de dreptul afacerilor, nr. 2/2012, p. 66-78

Magistraţi
Ion Deleanu, Dialogul judecătorilor – forme şi implicaţii ale dialogului judecătorilor,
Revista română de jurisprudenţă, nr. 1/2012, p. 17-45
Raluca BERCEA, Dreptul (judecătorului) este cultură, Pandectele române, nr. 6/2011,
p.15-38
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Andra Conea, Daniel Asănică: Statutul judecătorilor şi procurorilor în spaţiul european ,
Revista română de dreptul muncii, nr. 8/2010 - pag. 40-50
Ion Popa, Reputaţia - condiţie a dobândirii şi exercitării funcţiei de magistrat, Revista
română de dreptul muncii, nr. 8/2009 - pag. 9-53
Mihai Viorel Tudoran, Propuneri privind modificări ale unor regulamente emise de
către Consiliul Superior al Magistraturii, Curierul judiciar, nr. 2/2011, pag. 71-76
ALINA GENTIMIR: Imparţialitatea instanţelor judecătoreşti in lumina Convenţiei
europene a drepturilor omului si a libertăţilor fundamentale, Dreptul", Nr. 11/2004, (pag. 142151);
Răzvan Horaţiu Radu (interviu), Despre CEDO, magistraţi, jurisprudenţa neunitară şi
fericire, Curierul judiciar, nr. 12/2010, pag. 666-668
VASILE PĂTULEA: Rolul şi poziţia magistratului în societatea pluralistă modernă ,
Dreptul 7/2006- pag. 9-28
Valeriu M. Ciucă - dialog - Despre creativitatea judecătorului şi rolul lui în construcţia
noii culturi juridice europene - pag. 367- Curierul Judiciar, nr. 7/2010
Alexandra Lăncrănjan, Despre excelenţa în magistratură , Curierul Judiciar, nr. 6/2010 pag. 305-306
IOAN LES: Implicaţiile reformei constituţionale asupra participării persoanelor din
afara magistraturii la înfăptuirea actului de justiţie, Dreptul, Nr. 4/2004, (pag. 41-52)
CORNELIU TURIANU: Documente adoptate în cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite
referitoare la principiile privind independenţa magistraţilor , Dreptul nr. 5/2006 - pag. 82-89
CORNELIU TURIANU: Principii fundamentale ale independenţei magistraţilor şi
corelarea lor cu garantarea şi aplicarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale , Dreptul
nr. 4/2006 - pag. 191-200
CRISTIN-NICOLAE POPA, PETRONELA OPINCARU, CONSTANTIN MIREA:
Observaţii privind vechimea in magistratura, Dreptul, Nr. 3/2004, (pag. 115-123)
Studii – discuții – comentarii, Unele considerații în legătură cu vechimea în
magistratură, Ileana Petre, Dreptul, nr. 6/2012, pag. 92-101
Ioan Leş - Incompatibilităţile şi interdicţiile în funcţie ale magistraţilor, Revista română
de drept privat, nr. 1/2008 (pag. 82-99)
Roxana Ioana Petcu, Consideraţii privind Codul deontologic al magistraţilor , Revista
română de dreptul muncii, nr. 1/2010, p. 49-64
GHEORGHE DOBRICAN: Răspund penal judecătorii, procurorii, notarii publici,
executorii judecătoreşti şi alte persoane care desfăşoară o activitate de jurisdicţie pentru soluţiile
pronunţate în cadrul acestei activităţi? , Dreptul nr. 6/2005, p. 141-146
Radu Iosof: Consideraţii asupra răspunderii civile a magistraţilor pentru erori judiciare,
Dreptul nr. 6/2011 - pag. 93-129
Tamara Manea: Îndatoririle etice ale judecătorilor şi procurorilor , DREPTUL nr. 1/2009pag. 99-113
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Marius Ionel Galan: Coordonatele restrângerii libertăţii de exprimare în scopul apărării
autorităţii şi imparţialităţii puterii judecătoreşti , Dreptul Nr. 9/2008- pag. 245-258
Ion Stoica: Răspunderea magistraţilor pentru prejudiciile cauzate prin erori judiciare
săvârşite în procesele penale , Dreptul nr. 2/2007- pag. 163-167
Ion Popa: Nulitatea hotărârilor şi a altor acte pronunţate/întocmite de către magistraţii
numiţi, delegaţi, promovaţi sau menţinuţi în funcţie potrivnic legii - Dreptul Nr. 9/2008 pag.
88-111
Lucian Sorin Stănescu; Gabriela Cristina Frenţiu: Răspunderea magistraţilor care deţin
funcţii de conducere în cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor , Dreptul nr. 8/2008pag. 88-109
Mădălina Cristina Putinei, Incapacitatea de integrare a conflictelor , Pandectele Române,
nr. 1/2012, p. 49
Horia Diaconescu, Dan Claudiu Dănişor: Poziţia Ministerului Public faţă de puterea
executivă în dreptul unor state vest-europene şi în România , Dreptul nr. 5/2006- pag. 102-120
Alexandru Tuculeanu: Modificări legislative in privinţa Statutului procurorilor (Legea
nr. 303/2004 si Legea nr. 317/2004) , Dreptul, Nr. 12/2004, (pag. 76-80);
Ilie Narita, Independenţa procurorului, neutralizată de controlul ierarhic? , Dreptul, nr.
7/2013, pag. 226-250
Andrei Dorin Băncilă: Discuţii cu privire la competenţa judecătorului stagiar, Dreptul nr.
1/2010, p. 118-124
Dan Lupaşcu, Despre mandatul Preşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii,
Pandectele Române, nr. 4/2010 - pag. 17-21
Elena Simina TĂNĂSESCU, Reforma Consiliului Superior al Magistraturii între analogia
dreptului şi nimicuri etice, Pandectele române, nr. 2/2011, p. 19-28
Ion POPA, Scurte consideraţii critice asupra Legii nr. 300/2011 privind procedura de
promovare a magistraţilor în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie , Revista
română de dreptul muncii nr. 2/2012, p. 16-25

Procurorul de ședință – între imperativul subordonării și revendicarea inamovibilității
judecătorului, Ilie Narita, Dreptul, nr. 8/2012, pag. 205-219
Promovarea magistraţilor la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – proces evolutiv sau
conjunctură? , Ion Popa, Revista română de dreptul muncii, nr. 7/2012, pag.83-96

Avocaţi, notari, executori, consilieri juridici, mediatori etc.
Luminiţa Dănilă: Despre avocatura făcută într-un stil aparte , Curierul Judiciar nr.
4/2012, p.199
Ferdinand SECOŞAN: Statutul profesiei de avocat. Un examen critic şi un posibil punct
pe ordinea de zi a Congresului U.N.B.R. din 2012 , Curierul Judiciar, nr. 1/2012, p. 11-19
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Ştefan Naubauer: Noile reglementări adoptate prin Legea nr. 270/2010 privind
modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de
avocat (I), Pandectele Române, nr. 1/2011 - pag. 35-51
Ştefan NAUBAUER, Noile reglementări adoptate prin Legea nr. 270/2010 privind
modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de
avocat (II), Pandectele Române, nr. 2/2011 - pag. 63-82
Ştefan NAUBAUER, Noile reglementări adoptate prin Legea nr. 270/2010 privind
modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de
avocat (III), Pandectele Române, nr. 3/2011 - pag. 72-86
Ştefan Naubauer, Principiile fundamentale ce guvernează exercitarea profesiei de avocat
în România , Pandectele Române, nr. 4/2010 - pag. 62-71
GHEORGHE DOBRICAN: Obligaţia păstrării secretului profesional de către avocaţi,
executorii judecătoreşti şi notarii publici în raport cu prevederile Legii nr. 656/2002 pentru
prevenirea şi sancţionarea spălării banilor , Dreptul nr. 5/2005, p. 193-201
Diana Ungureanu, Mihail Udroiu, Ovidiu Predescu: Privilegiul confidenţialităţii avocatclient în dreptul european al concurenţei , Dreptul, nr. 5/2011, pag. 228-252
Octavia Rădulescu, Octavian Rădulescu, O dispoziţie legală discriminatorie faţă de
avocaţi , Revista de Drept Comercial, nr. 10/2009 - pag. 49
Doru Boştină, Despre avocatură, lucruri durabile şi "dragoste de carte", Curierul Judiciar
nr. 5/2010 - pag. 245
Ion Turculeanu, Lucian Săuleanu, Consideraţii cu privire la pregătirea profesională
continuă a avocaţilor din România , Revista de drept comercial, nr. 10/2010, p. 41-46
Octavia Rădulescu, Octavian Rădulescu, Din nou despre liberalizarea onorariilor
avocaţilor, notarilor publici şi executorilor judecătoreşti , Revista de drept comercial, nr. 9/2011,
p. 117-124
Radu Buziernescu, Precizări referitoare la fiscalitatea veniturilor obţinute în anul 2010
din exercitarea profesiei de avocat, Curierul fiscal, nr. 11/2010, p. 32-34
MIRELA MOISE: Actul notarial, instrument de garantare a drepturilor omului ,
DREPTUL nr. 11/2006- pag. 136 -145
Alin-Adrian MOISE, Privire asupra certiﬁcărilor de fapte reglementate de Legea nr.
36/1995 , Pandectele române, nr. 8/2011, p. 134-151
MIRCEA GHEORGHE BOAR: Aplicarea apostilei prevăzute de Convenţia încheiată la
Haga la 5 octombrie 1961, referitoare la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale
străine , Dreptul nr. 1/2006- pag. 136-148
RALUCA BERCEA: Este Legea nr. 589/2004 privind regimul juridic al activităţii
electronice notariale un act normativ esenţial inovator pentru profesia de notar public? ,
Dreptul nr. 11/2005- pag. 141-148
Mihai Acsinte, Aspecte specifice în activitatea electronică notarială - Curierul Judiciar,
nr. 7/2010- pag. 386
Ioan Leş - Convergenţe şi ambiguităţi privitoare la statutul unor profesiuni juridice
liberale, Revista română de drept privat, nr. 3/2008 (pag. 50-70)
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Alexandru Ţiclea: Discuţii privind incompatibilitatea legală între profesia de avocat şi
cea de consilier juridic, Dreptul nr. 12/2009 - pag. 108-112
ION DELEANU: Medierea în procesul civil , DREPTUL nr. 10/2006- pag. 63-87
ŞERBAN BELIGRĂDEANU: Corelaţii între Legea nr. 192/2006 privind medierea şi
organizarea profesiei de mediator şi dreptul muncii , DREPTUL nr. 10/2006- pag. 87-97
CRENGUŢA LEAUA: Metodele alternative de soluţionare a disputelor (ADR), cu privire
specială asupra medierii , Dreptul nr. 3/2006, pag. – 120-137
VASILE PĂTULEA: Informatica juridică , Dreptul nr. 4/2006- pag. 201-209
SERBAN BELIGRADEANU: Examen critic - in raport cu Legea nr. 514/2003 - al
dispozitiilor inscrise in Statutul profesiei de consilier juridic, publicat la 29 iulie 2004, Dreptul
nr. 10/2004, (pag. 5-16)
SERBAN BELIGRADEANU, ION TRAIAN STEFANESCU: Consideraţii in legătură cu
Legea nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic, Dreptul, Nr.
2/2004, (pag. 14-26)
Alin-Adrian Moise: Necesitatea reformării regimului juridic al traducătorilor şi al
interpreţilor , Dreptul, nr. 4/2011, p. 111-121
Nicoleta Diaconu, Cadrul juridic al exercitării profesiei de avocat în Uniunea Europeană,
Revista de drept comercial, nr. 2/2011 - pag. 96-107
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