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Generalităţi
Alexandru GHIŢĂ, Deficitul de autoritate al reglementării contenciosului administrativ ,
Pandectele Române, nr. 8/2012, p. 77
Verginia Vedinaş, Codificarea dreptului administrativ: reflecţii, proiecţii, stadiu şi
perspective, Pandectele Române, nr. 11/2011, p. 25-31
Ion Imbrescu, Dana Ştefu: Consideraţii teoretice cu referire la unele acte administrative
nelegale , Dreptul nr. 6/2011 - pag. 176-185
Manuel Guţan, Monarhia administrativă (autoritară) - o paradigmă a "realismului"
constituţional în România modernă, Pandectele Române, nr. 7/2008 - pag. 17-31
Ioan Lazăr: Trăsăturile actului administrativ jurisdicţional în contextul legislaţiei române
actuale - pag. 182- Dreptul, nr. 8/2010
Miguel Poiares Maduro: Statul cameleon. Dreptul UE şi estomparea distincţiei
public/privat în cadrul pieţei, Revista română de Drept European, nr. 6/2010 - pag. 72
Irina Lazăr, Sugestii pentru raţionalizarea ansamblului autorităţilor administrative
autonome în cadrul viitorului Cod administrativ al României. (I) Introducerea coerenţei şi
revalorizarea elementelor definitorii, Pandectele Române, nr. 6/2012, p. 71-83

Confiscarea extinsă – din contencios constituțional, în contencios administrativ și fiscal
spre contencios penal, Mirela Gorunescu, Costin Toader, Dreptul, nr. 9/2012, pag. 96-109
Cristian Clipa, Sumară analiză a jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului
privind compatibilitatea statutului organelor administrativ-jurisdicţionale cu cel al unui
tribunal independent şi imparţial; Pandectele Române, nr. 12/2012, pag. 60-77
Mihaela Preda: Unele consideraţii privind instituţiile de utilitate publică din România ,
Curierul Judiciar nr. 11/2012, p. 673-676
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Acte administrative
Andrei-Răzvan Nănescu, Rolul criteriului de clasificare a actelor administrative
premergătoare în acte de execuţie sau acte de decizie în rezolvarea unor proceduri decizionale
administrative complexe , Curierul judiciar, nr. 8/2010, pag. 451-456
Remus Sas: Consecinţele juridice ale nepublicării unor ordine ale miniştrilor având
caracter normativ în "Monitorul Oficial al României ", Dreptul nr. 3/2009- partea I - pag. 122 şi
urm.
Michal Bobek, Să ai doi stăpâni; Aplicarea dreptului european de către autorităţi
administrative din noile state membre, Revista română de Drept European, nr. 3/2010 - pag. 6273
Karoly Benke: Jurisprudenţă comparată privind dreptul organelor administrative de
control de a pătrunde în sediile sau în localurile profesionale ale persoanelor juridice şi
influenţa acesteia asupra Deciziei Curţii Constituţionale nr. 296/2005 , Dreptul nr. 12/2005- pag.
119-135
Gheorghe Dobrican, Oana-Maria Dobrican: Discuţii şi propuneri privind obligativitatea
emiterii certificatului de urbanism pentru unele operaţiuni notariale , Dreptul nr. 10/2008- pag.
117
Oliviu Puie: Principiul legalităţii în adoptarea actelor administrative ale autorităţilor
publice , Dreptul nr. 8/2009 - pag. 147-156
DACIAN COSMIN DRAGOS: Discuţii privind posibilitatea anularii unui act
administrativ pe motiv de inoportunitate, Dreptul, Nr. 8/2004, (pag. 108-112)
Oliviu Puie: Competenţa autorităţilor publice în domeniul adoptării actelor
administrative , Dreptul nr. 8/2009 - pag. 123-133
Cosmin Mihăilă: Consideraţii referitoare la posibilitatea instanţei judecătoreşti de a
pronunţa o hotărâre care să ţină loc de act administrativ, Dreptul, nr. 3/2010 - pag. 213-219
Oliviu Puie, Principii care guvernează materia contractelor administrative în fazele
premergătoare, ale încheierii şi executării contractului. Proceduri de atribuire a contractelor
administrative, Pandectele române, nr. 9/2009 - pag. 29-42
Cătălin-Silviu Săraru: Discuţii în legătură cu inexistenţa şi nulitatea contractelor
administrative, Dreptul, nr. 6/2008 - pag. 145 şi urm.
Oliviu Puie, Consideraţii privitoare la aplicarea principiului liberei concurenţe în
materia contractelor administrative din perspectiva dreptului comunitar şi a dreptului intern ,
Revista română de drept privat, nr. 6/2009, p. 158-183
Cătălin-Silviu Săraru, Sunt compatibile procedurile speciale de somaţie de plată şi
ordonanţă preşedinţială cu litigiile de contencios administrativ având ca obiect contractele
administrative? Curierul Judiciar nr. 3/2010, pag. 153 şi urm.
Andrei-Răzvan Nănescu, Un nou criteriu de clasificare a actelor administrative
premergătoare - consecinţe în planul contenciosului administrativ - Curierul Judiciar, nr.
7/2010- pag. 396 şi urm.
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Anton Trăilescu, Alin A. Trăilescu: Unele reflecţii asupra refuzului autorităţilor publice
de a rezolva cererile particularilor , Dreptul nr. 11/2010 - pag. 154
Anton Trăilescu: Controverse în legătură cu controlul judecătoresc special al actelor
administrative , Dreptul nr. 11/2009 - pag. 121-129
Bogdan Papandopol, Gabriel Albu: Aspecte critice pe marginea practicii judiciare
neuniforme in materia controlului legalităţii actelor administrative asimilate , Dreptul, Nr.
2/2004, (pag. 92-102)
Remus Alexandru Moldoveanu: Certificatul de urbanism , Dreptul nr. 8/2009 - pag.
106-122
Oliviu Puie, Problematica atacării în contencios administrativ a certificatului de
urbanism, a avizelor/acordurilor, precum şi a actelor de reglementare emise în vederea
eliberării autorizaţiei de construire de către autorităţile competente pentru protecţia mediului şi
gospodărirea apelor, Dreptul nr. 2/2011, p. 125-147
Alexandru Moldoveanu, Aspecte teoretice şi practice privind zona de protecţie a
monumentelor istorice, Dreptul nr. 4/2010, p. 126-133
Mircea Dutu, Consideraţii in legătura cu delimitarea si corelarea sistemelor (regimurilor)
juridice de prevenire si reparare a daunelor ecologice in dreptul român , Dreptul, nr. 3/2013,
pag. 239-260
Octavia Rădulescu, Amalia Tudor, Paula Rosenberg, Aprobarea tacită. Probleme
controversate. Drept comparat, Revista de drept comercial, nr. 9/2009 - - pag. 39-46
Oliviu Puie, Procedura aprobării tacite şi tăcerea administraţiei în contextul legislativ
actual, Pandectele Române, nr. 3/2010 - pag. 54-69
Oliviu Puie, Consideraţii privitoare la procedura aprobării tacite în contextul
dispoziţiilor modificatoare aduse O.U.G. nr. 27/2003 prin Legea nr. 157/2010 , Pandectele
Române, nr. 10/2010 - pag. 73-86
Ion Brad: Revocarea - modalitate distinctă de desfiinţare a actelor administrative ,
Dreptul, nr. 6/2008 - pag. 121
Ioan Lazăr, Laura Lazăr, Studiu de drept comparat privind activitatea administrativjurisdicţională în domeniul concurenţei, Pandectele Române, nr. 9/2012, p. 63-82
Contenciosul administrativ:
Mircea Ursuţa: Consideraţii cu privire la modiﬁcările aduse procedurii contenciosului
administrativ prin Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Noului Cod de procedură
civilă, Curierul Judiciar nr. 6/2012, p.350-356
Oliviu Puie, Aspecte privitoare la implicaţiile noului Cod de procedură civilă asupra
instituţiei contenciosului administrativ, Pandectele Române, nr. 7/2012, p. 53-80
Ion Deleanu: Redimensionarea funcţiei jurisdicţionale , Dreptul nr. 8/2006- pag. 9-24
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Corneliu-Liviu Popescu: Contenciosul administrativ potrivit dispoziţiilor constituţionale
revizuite, Dreptul, Nr. 3/2004, (pag. 5-20)
Interviu, Mădălin Niculeasa, O problemă controversată – obiectul acţiunii în contencios
administrativ, Curierul fiscal, nr. 3/2011, pag.10-14
Corneliu-Liviu Popescu: Jurisdicţiile administrative potrivit dispoziţiilor constituţionale
revizuite, Dreptul, Nr. 5/2004, (pag. 77-98)

Jurisprudenţă comentată. Competenţa materială a instanţei de contencios administrativ.
Anularea actelor administrative emise de Curtea de Conturi. Norme de tehnică legislativă.
Sentinţa civilă nr. 58/16.02.2011 (cu notă de Anca Jeanina Niţă) , Curierul Judiciar nr. 4/2012, p.
225-228
Dumitru-Daniel Şerban: Explicaţii privind admisibilitatea declinării de competenţă între
un organ administrativ jurisdicţional şi o instanţă de judecată - pag. 203 şi urm.- Dreptul, nr.
8/2010
Verginia Vedinas, Aspecte teoretice și practice privind competența materială a
instanțelor judecătorești în soluționarea litigiilor rezultate din activitatea Curții de Conturi ,
Dreptul, nr. 5/2012, pag. 64-86
Dan Drosu Şaguna, Simona Gherghina: Recuperarea prejudiciului constatat în urma
controlului Curţii de Conturi – între norme speciale şi principii , Curierul judiciar nr. 3/2013,
pag. 136-141
Mădălin Niculeasa: Câteva comentarii privind Legea nr. 554/2004 a contenciosului
administrativ , Dreptul Nr. 8/2005, - pag. 37-53
Eugenia Marin, Unele consideraţii teoretice şi implicaţii practice ale Legii nr. 554/2004 ,
Pandectele Române, nr. 1/2006 - pag. 215-227
Gheorghe Vidican, Unele puncte de vedere pe marginea dispoziţiilor Legii nr. 262/2007
pentru modificarea şi completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 , Pandectele
Române, nr. 3/2008 - pag. 42-62
Dumitru-Daniel Şerban: Discuţii cu privire la organul de jurisdicţie competent în
cauzele referitoare la delegarea gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice , Dreptul nr.
9/2009 - pag. 129-146
Oliviu Puie, Gestiunea delegată a serviciilor de utilități publice , Dreptul, nr. 9/2012, pag.
142-167
Verginia Vedinaş: Unele consideraţii teoretice şi implicaţii practice privind noua Lege a
contenciosului administrativ nr. 554/2004, Dreptul nr. 5/2005, p.9-33
Elena Mădălina Nica – Art. 14 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului
administrativ. Suspendare act administrativ. Dreptul la un mediu sănătos. Convenţia de la
Aarhus. Consultarea publicului, Pandectele Române, nr. 1/2013, pag. 105-117
Oliviu Puie: Executarea hotărârilor judecătoreşti pronunţate în condiţiile Legii
contenciosului administrativ nr. 554/2004 , Dreptul nr. 6/2007- pag. 115-138
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Alin A. Trăilescu, Unele consideraţii în legătură cu răspunderea patrimonială civilă a
persoanelor juridice de drept public pentru fapta proprie de a emite acte administrative de
vătămătoare, Dreptul, nr. 7/2013, pag. 132-152
Ioan I. Bălan,Daunele cominatorii şi regimul lor juridic in materia contenciosului
administrativ, Dreptul, nr. 2/2013, pag. 124-149
Oliviu Puie: Răspunderea autorităţilor publice şi a persoanelor fizice pentru prejudiciile
cauzate în materia contenciosului administrativ, precum şi aspecte privind răspunderea
patrimonială a statului pentru prejudiciile cauzate prin erori judiciare , Dreptul nr. 2/2007- pag.
92-112
Gabriela Bogasiu, Angajarea răspunderii patrimoniale a autorităţilor publice în cadrul
contenciosului administrativ, Revista română de jurisprudenţă, nr. 6/2011, p. 13-23 .
Horia Ciurtin, Parteneriatul public-privat: concept, evoluție şi reglementare, Revista
română de dreptul afacerilor, nr. 5/2013, pag.87-110
Iulian Avram: Contractele de parteneriat public-privat , Dreptul, Nr. 12/2004, (pag. 111122)
Oliviu Puie – Natura juridică a contractului de parteneriat public-privat , Pandectele
Române, nr. 2/2013, pag. 88-100
Oliviu Puie, Principii care guvernează materia contractelor administrative în fazele
premergătoare, ale încheierii şi executării contractului. Proceduri de atribuire a contractelor
administrative, Pandectele române, nr. 9/2009 - pag. 29-42
Cătălin Silviu Săraru: Capacitatea autorităţilor/instituţiilor publice de a încheia contracte
administrative, Dreptul nr. 1/2010, p. 99-117
Cătălin-Silviu Săraru, Modificarea efectelor contractelor administrative , Pandectele
Române, nr. 5/2009 - pag. 84-96
Cătălin-Silviu Săraru, Acţiunea în contencios administrativ în cazul contractelor
administrative Pandectele Române, nr. 9/2008 - pag. 54-72
Oliviu Puie, Aspecte privind soluţionarea unor litigii derivând din contracte
administrative şi alte tipuri de contracte încheiate de către autorităţile publice , Pandectele
Române, nr. 7/2008 - pag. 32-47
Oliviu Puie, Intervenţia în interes propriu în litigiile de contencios administrativ ,
Pandectele Române, nr. 9/2008- pag. 73-81
Ioan Sabău Pop, Oliviu Puie, Contrarietatea unor acte normative speciale care fac
trimitere la dispoziţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 cu dispoziţiile
constituţionale şi cele ale legii contenciosului administrativ , Pandectele Române, nr. 3/2008pag. 63-81
Oliviu Puie: Discuţii privind constituţionalitatea recursului paralel în materia
contenciosului administrativ reglementat prin Legea nr. 554/2004 a contenciosului
administrativ şi prin alte acte administrative speciale , Dreptul nr. 11/2006- pag. 155-167
George GîrleȘteanu, Consideraţii privind Decizia nr. 1039 din 5 decembrie 2012
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 299/2011 pentru
abrogarea alin. (2) al art. 21 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 şi ale art. 21
alin. (2) teza întâi din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 , Pandectele Române, nr.
3/2013, pag. 105-111
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Ion Deleanu, Gheorghe Buta: Observaţii cu privire la revizuirea hotărârilor în
contenciosul administrativ, Dreptul, nr. 4/2011, p. 91-110
Ioan Lazăr, Andrei Băncilă, Implicaţiile hotărârii pronunţate de Curtea de Justiţie a
Uniunii Europene în cauza Tatu contra României, privitor la cazul special de revizuire
reglementat de art. 21 alin.(2) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, Pandectele
Române, nr. 7/2011, p. 97-108
Aron Ivan Mircea, Sergiu Popovici, Criterii pentru interpretarea noţiunii de „caz bine
justificat” din cadrul art. 14 al Legii contenciosului administrativ , Pandectele Române, nr.
3/2007 - pag. 259

Oliviu Puie: Aspecte privind corelarea normelor procesual-civile instituite prin art. 109
alin. 2 şi art. 720 din Codul de procedură civilă cu dispoziţiile Legii contenciosului
administrativ şi ale Codului de procedură fiscală , Dreptul nr. 9/2006- pag. 142-164
1

Verginia Vedinaş: Unele consideraţii teoretice şi implicaţii practice privind noua Lege a
contenciosului administrativ nr. 554/2004, Dreptul nr. 5/2005, p.9-33
Iulian Avram: Participarea procurorului la instanţa de contencios administrativ , Dreptul
nr. 7/2005, p. 101-110
Anton Trăilescu: Studiu comparativ asupra formelor contenciosului administrativ ,
Dreptul nr. 3/2006, pag. – 110-119
Ionuţ Vida-Simiti: Răspunderea pentru malpraxis în serviciul public de sănătate,
Dreptul, nr. 9/2011, pag. 111-129
Gabriela Cristina Frenţiu: Neconstituţionalitatea art. 5 alin. 2 şi a art. 6 alin. 3 şi 4 din
Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ , Dreptul nr. 11/2005- pag. 43-54
Oliviu Puie, Jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene şi a altor instanţe
comunitare în materia contenciosului comunitar, Pandectele Române, nr. 1/2008 - pag. 35-78
Oliviu Puie, Jurisprudenţă comentată în materia contenciosului administrativ - Partea a
III-a -Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului , Pandectele Române, nr. 9/2007pag. 57-70
Victor Scherer; Serban Beligradeanu: Discuţii in legătură cu neconstituţionalitatea unor
dispoziţii din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2003 privind preluarea activităţii
jurisdicţionale si a personalului instanţelor Curţii de Conturi de către instanţele judecătoreşti ,
Dreptul, Nr. 11/2004, (pag. 94-109)
Verginia Vedinaş, Ioan Lazăr, Natura juridică a procedurii de contestare a actelor de
control/audit întocmite de Curtea de Conturi a României, Pandectele române, nr. 10/2010, p.
65-73
Valerica Dabu: Discuţii referitoare la Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la
informaţiile de interes public, Dreptul, Nr. 4/2004, (pag. 154-160)
Ioan Lazăr, Laura Lazăr, Garantarea liberului acces la informaţii de interes public în
reglementările interne ale unor state membre ale Uniunii Europene , Pandectele Române, nr.
3/2010- pag. 70-89
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Petronela Adriana Cernat, Accesul la instanţa de contencios administrativ
organizaţiilor neguvernamentale având ca scop protecţia mediului (II) , Curierul Judiciar,
6/2010 - pag. 335-340
Petronela Adriana Cernat, Accesul la instanţa de contencios administrativ
organizaţiilor neguvernamentale având ca scop protecţia mediului (I) , Curierul Judiciar
5/2010 - pag. 272-280

al
nr.
al
nr.

Excepţia de nelegalitate
Anton Trăilescu, Alin A. Trăilescu: Unele controverse în domeniul excepţiei de
nelegalitate în lumina Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ , Dreptul nr. 6/2011 pag. 162-176
Lucian Chiriac: Excepţia de nelegalitate, mijloc de verificare a legalităţii unui act
administrativ de către instanţa de contencios administrativ , Dreptul nr. 11/2009 - pag. 91-120
Oliviu Puie: Excepţia de nelegalitate în contextul modificărilor aduse Legii
contenciosului administrativ nr. 554/2004, prin Legea nr. 262/2007 , Dreptul nr. 10/2008- pag.
122
Andreea Diana Papa, Trăsături comune şi specifice excepţiei de nelegalitate şi celei de
neconstituţionalitate, Revista de Drept public, nr. 2/2010, p. 35-44
Funcţia publică
Andreea Corina Târşia, Relaţia între profesie, profesionist, funcţia publică şi conflictul
de interese, Pandectele Române, nr. 5/2013, pag. 13-31
Domnica Focşăneanu, Cătălina Şuţa, Diana Lupescu: Codificarea legislaţiei în domeniul
personalului din administraţia publică , Curierul Judiciar, nr. 12/2011, p. 645-651
Verginia Vedinaş, Funcţionarul public – instituţie a dreptului administrativ, Pandectele
române, nr. 5/2011, p.82-95
Verginia Vedinaş, Maria Orlov, Vlad Canţîr, La formation et la carrière des
fonctionnaires publics de la Roumanie et de la République de Moldavie, , Revista română de
dreptul muncii, nr. 1/2013, pag.
Controverse doctrinare privind statutul juridic al funcţionarului public, Verginia
Vedinaş, Revista română de dreptul muncii, nr. 6/2012, pag.
Verginia Vedinaş, Cristina Vorniceanu, Efecte ale Legii nr. 62 din 10 mai 2011 a
dialogului social asupra instituţiei funcţionarului publi c, Pandectele române, nr. 6/2011, p.73-77
Verginia Vedinaş, Despre natura juridică a raportului de serviciu a funcţionarilor publici ,
Revista română de drept privat, nr. 5/2010, p.190-208
Şerban Beligrădeanu - Consideraţii - critice - asupra unei viziuni administrativiste
învechite în legătură cu natura juridică a raportului de serviciu al funcţionarilor publici , Revista
română de drept privat, nr. 6/2010, p. 64-82
Irina Alexe – Noţiunile de funcţie publică şi funcţionar public în jurisprudenţa Curţii de
Justiţie a Uniunii Europene. Legătura cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului ,
Pandectele Române, nr. 2/2013, pag. 66-74
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Cristian Clipa, Evoluţii jurisprudenţiale referitoare la aplicabilitatea art. 6 par. 1 din
Convenţia europeană a drepturilor omului la „materia funcţiei publice” , Pandectele române, nr.
2/2010, p. 76-104
Cristian Clipa, Aplicaţii ale articolului 8 din Convenţia Europeană a Drepturilor omului
la materia „funcţiei publice naţionale”. Repere jurisprudenţiale, Pandectele Române, nr. 8/2010,
p 39-71
Ana Ştefănescu, Consideraţii privind gestionarea şi managementul resurselor umane în
funcţia publică, Revista română de dreptul muncii, nr. 5/2012, pag. 15-26
Ana Cioriciu Ştefănescu, Consideraţii asupra recentelor modificări şi completări aduse
Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici , Revista română de dreptul muncii,
nr. 8/2009 - pag. 54-79
Irina Alexe, Mobilitatea înalţilor funcţionari publici – modalitate de modificare sau
încetare a raporturilor de serviciu?, Revista de drept public, nr. 4/2009, p. 43-51
Virginia Vedinaş, Teodor Narcis Godeanu, Mutaţii petrecute în regimul funcţiei publice
în România, Revista de Drept public, nr. 4/2009, p. 67-70
Ion Brad: Câteva aprecieri referitoare la sfera noţiunii de "funcţie publica de autoritate" ,
Dreptul, Nr. 3/2004, (pag. 134-143)
Ana Cioriciu Ştefănescu, Modalităţile de dobândire a calităţii de funcţionar public ,
Revista română de dreptul muncii nr. 5/2009 - pag. 51-80
Alexandru Ţiclea, Soluţionarea conflictelor (litigiilor) de muncă ale funcţionarilor
publici, Revista română de dreptul muncii, nr. 6/2009 - pag. 9-34
Ştefania Cristina Mirică, Aplicabilitatea art. 6 din Convenţia Europeană a Drepturilor
Omului în litigiile referitoare la funcţionarii publici, Revista de drept public, nr. 4/2009, p. 113125
Ana Cioriciu Ştefănescu, Observaţii privind transferul funcţionarilor publici potrivit
Legii nr. 188/1999 , Revista română de dreptul muncii, nr. 7/2009 - pag. 21-34
Ana Cioriciu Ştefănescu, Discuţii privind formarea profesională a funcţionarilor publici,
Revista română de dreptul muncii, nr. 6/2009 - pag. 35-58
Ana Ciorciu Ştefănescu, Promovarea funcţionarilor publici şi a personalului contractual
din administraţia publică – noi modificări, Revista română de dreptul muncii nr. 2/2010, p. 4973
Ştefan Naubauer, Observaţie asupra regimului juridic aplicabil muncii suplimentare în
contextul Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri
publice, Revista română de dreptul muncii, nr. 8/2009 - pag. 141-145
Mara Ioan, Aida Diana Dumitrescu: Consideraţii parþial critice cu referire la Legea nr.
133/2011 pentru modificarea Legii nr. 360/2002 privind statutul poliţistului , Dreptul, nr.
10/2011, p. 96
Şerban Beligrădeanu, Discuţii în legătură cu restituirea de către poliţişti a cheltuielilor
efectuate cu pregătirea lor de către Academia de Poliţie, dacă nu şi-au respectat, din motive
imputabile lor, angajamentele asumate potrivit H.G. nr. 137/1991 sau H.G. nr. 294/2007 , Revista
română de dreptul muncii, nr. 1/2010, p. 11-19
Şerban Beligrădeanu: Discuţii în legătură cu restituirea de către poliţişti a cheltuielilor
efectuate cu pregătirea lor de către Academia de Poliţie, dacă nu şi-au respectat, din motive lor
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imputabile, angajamentele asumate potrivit Hotărârilor Guvernului nr. 137/1991 sau nr.
294/2007 , Dreptul, nr. 6/2010, - pag. 110-120
Daniel Asănică, Aspecte particulare privind abaterile disciplinare săvârşite de poliţişti ,
Revista română de Dreptul Muncii, nr. 4/2011,p. 33-44
Alexandra-Augusta Bora, Sabin Ştir: Consideraţii în legătură cu aplicarea legislaţiei ce
reglementează salarizarea poliţiştilor în Ministerul Administraţiei şi Internelor , Dreptul nr.
5/2007- pag. 95-100
Alexandrina Augusta Bora, Conflictul de interese, reglementat in art. 79 alin. 1 lit. b din
Legea nr. 161/2003, in unitatile de invatamant postliceal politienesc ale Ministerului
Administratiei si Internelor, Dreptul, nr. 7/2009,
Anton Trăilescu: Limitele competenţei în materia aplicării sancţiunilor disciplinare
prevăzute de Legea nr. 188/1999 - Dreptul nr. 1/2009 pag. 92 şi urm.
Daniel Asănică: Procedura aplicării sancţiunilor disciplinare poliţiştilor , Revista română
de dreptul muncii nr. 2/2011 - pag. 40-58
Daniel Soare: Discuţii privind nelegalitatea unor ordine ale ministrului administraţiei şi
internelor care reglementează naşterea, desfăşurarea şi stingerea raporturilor de serviciu ale
poliţiştilor şi ale altor categorii de personal , Dreptul nr. 9/2006- pag. 132-137
Maria Ioan, Adrian Băncilă, Punerea la dispoziţie a poliţiştilor şi personalului militar din
cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, , Revista română de dreptul muncii nr. 7/2010,
p. 48-66
Gabriela Cristina Frenţiu: Competenţa de soluţionare a unei contestaţii formulate de
funcţionarul public nemulţumit de dispoziţia conducătorului unităţii privitoare la încadrarea sa
într-o anumită categorie, clasă, grad profesional , Dreptul nr. 1/2006- pag. 85-94
Gabriela Cristina Frenţiu: Nelegalitatea prelungirii mandatului consilierilor Curţii de
Conturi a României prin hotărâre a Parlamentului, Dreptul Nr. 12/2008- pag. 103
Verginia Vedinaş: Statutul constituţional şi legal al personalului Curţii de Conturi a
României - pag. 168- Dreptul, nr. 8/2010
George Vlăescu: Consecinţe - pe planul dreptului procesual - ale dezincriminării unei
contravenţii , Dreptul Nr. 12/2008- pag. 165-172
Georgeta Codreanu: Discuţii privind modificarea şi completarea art. 29 din Statutul
funcţionarilor publici - Legea nr. 188/1999 - prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
125/2008, Dreptul nr. 6/2009 - pag. 13
Ion Traian Ştefănescu: Admisibilitatea sancţionării disciplinare a salariatului sau a
funcţionarului public pentru fapte ilicite săvârşite în afara executării obligaţiilor de serviciu,
Dreptul Nr. 12/2008- pag. 46
Şerban Beligrădeanu, Ion Traian Ştefănescu: Răspunderea civilă reciprocă între părţile
raportului - contractual - de serviciu al funcţionarului public , Dreptul nr. 4/2009 - pag. 77
Dumitru-Daniel Şerban: Răspunderea disciplinară a consilierilor de soluţionare a
contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice , Dreptul nr. 8/2009 - pag. 85-105
Verginia Vedinaş: Consideraţii referitoare la raportul dintre Statutul funcţionarilor
publici şi statutele speciale aplicabile unor categorii de funcţionari publici , Dreptul nr. 4/2007pag. 141-150
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Oliviu Puie, Controlul de tutelă administrativă exercitat de către Agenţia Naţională a
Funcţionarilor Publici. Contenciosul funcţiei publice şi al funcţionarului public , Pandectele
Române, nr. 5/2007 - pag. 55-68
Ioan Leş, Interferenţe procedurale între contestaţia la executare şi calea procedurală a
plângerii reglementate de art. 53 alin. (2) din Legea nr. 188/2000 , Pandectele Române, nr.
1/2008 - pag. 17 -23
Adrian Gorun; Horatiu Gorun: Consideraţii critice referitoare la reglementarea
conflictului de interese in exercitarea demnitatilor publice si funcţiilor publice prin Legea nr.
161/2003, Dreptul, Nr. 4/2004, (pag. 59-72)
Călin-Viorel Iuga, Nerespectarea de către poliţist a angajamentului de a lucra o perioadă
determinată în cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. Temeiul juridic al
răspunderii , Revista română de dreptul muncii, nr. 7/2009- pag. 49-57
Ion Dumitru: Dreptul procurorului general al Parchetului Naţional Anticorupţie de a-i
avansa in grad profesional pe ofiţerii de politie judiciara , Dreptul, Nr. 4/2004, (pag. 73-76)
Dan Ţop, Natura juridică a contractului de management încheiat cu ordonatorul
principal de credite în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea căruia funcţionează
serviciul public deconcentrat, Revista română de dreptul muncii nr. 5/2009 - pag. 43-50
Achiziţii publice
Emilia Lucia Cătană, Discuţii privitoare la natura juridică a contractului de achiziţie
publică din perspectiva modificărilor legislative succesive aduse Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 34/2006, Dreptul nr. 5/2013, pag. 124-135
Alin Mihai Laurenţiu, Achim-Sorin Răzoare, Ioana Romana Laurenţiu, Provocări
privind noţiunea de nevoi de interes general fără caracter comercial sau industrial, în contextul
legislaţiei achiziţiilor publice, Revista română de dreptul afacerilor, nr. 9/2011, p. 71-84
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
Verginia Vedinaş, Cristian Bitea, Aspecte de neconstituţionalitate a Legii nr. 278/2010
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2010 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii , Pandectele române, nr.
3/2011, p. 67-71
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Oliviu Puie, Aspecte privitoare la reglementarea parteneriatului public-privat în
contextul noului cadru legislativ instituit prin Legea nr. 178/2010 modiﬁcată şi completată şi
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 39/2011 , Pandectele române, nr. 8/2011, p. 83-113
Oliviu PuiePuie, Modificări şi completări aduse Legii parteneriatului public-privat nr.
178/2010 prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2011 şi Normele metodologice de
aplicare a legii modificate prin Hotărârea Guvernului nr. 1000/2011 , Pandectele Române, nr.
6/2012, p. 41-70
Oliviu Puie, Aspecte privitoare la selecția investitorului privat și la constituirea
comisiilor în vederea atribuirii contractului de parteneriat public-privat în contextul legislativ
actual, Oliviu Puie, Dreptul, nr. 10/2012, pag. 157-185
Simona Gherghina, Discutii referitoare la contributia in bunuri a partenerului public la
proiectele de parteneriat public-privat potrivit legislatiei romane actuale , Dreptul, nr. 4/2012,
pag. 151-165
Simona Gherghina, Discuţii privitoare la implicarea fondurilor publice în proiectele de
parteneriat public-privat în condiţiile legislaţiei române actuale , Dreptul, nr. 3/2012, pag. 95110
Remus Mândru, Noile reglementări în domeniul achiziţiilor publice propuse de către
Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, Revista de
Drept public, nr. 2/2010, p. 63-76
Marius Coltuc, Un precedent legislativ periculos: licitaţiile, obligatorii doar pentru
lucrări de peste 5 milioane euro, Revista de drept comercial, nr. 5/2011 - pag. 150-152
Dumitru-Daniel Şerban, Scurte consideraţii privind pragurile valorice aferente
contractelor de achiziţie publică, Pandectele Române, nr. 10/2012, pag. 43-48
Ioan Lazăr, Discuţii privitoare la unele modificări ale legislaţiei în materia achiziţiilor
publice prin O.U.G. nr. 19/2009 şi O.U.G. nr. 72/2009, Curierul judiciar, nr. 2/2010, p. 97-104
Dumitru-Daniel Şerban, Accesul ofertanţilor contestatori la copiile ofertelor
concurenţilor în litigiile privind achiziţiile publice , Revista română de drept al afacerilor nr.
5/2010, p. 51-75
Sergiu Cătălin Olteanu, Procedurile de achiziţie publică aplicabile contractelor finanţate
din fonduri structurale, Revista de Drept public, nr. 2/2010, p. 76-91
Dumitru-Daniel Şerban: Consecinţa lipsei fondurilor în procedurile de atribuire a
contractelor de achiziţie publică , Dreptul nr. 12/2009 - pag. 118-128
Emilia Lucia Cătană, Aspecte teoretice și jurisprudențiale privind anularea procedurii de
atribuire a contractului de achiziție publică de către autoritatea contractantă , Dreptul, nr.
10/2012, pag. 144-156
Ioan Lazăr: Consideraţii privind achiziţiile publice în contextul adoptării Tratatului de la
Lisabona, Revista română de dreptul afacerilor nr. 4/2010 - pag. 56-76
Verginia Vedinaş, Mihaela Duţă, Pot funcţionarii publici să facă parte din comisiile de
evaluare pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică constituite în baza O.U.G. nr.
34/2006? Curierul Judiciar, nr. 11/2009 - pag. 642-644
Cătălin S. Săraru, Scurte consideraţii cu privire la autorităţile contractante din
contractele de achiziţie publică, de concesiune de lucrări publice şi de concesiune de servicii ,
Curierul judiciar, nr. 9/2009 - pag. 512-516
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Dumitru-Daniel Şerban: Controverse privind admisibilitatea ofertelor în cazul
procedurilor cu etapă finală de licitaţie electronică , Revista română de dreptul afacerilor nr.
4/2010 - pag. 46-55
Dumitru-Daniel Şerban: Numărul de zecimale cu care poate fi exprimat preţul ofertei în
procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică , Dreptul, nr. 6/2008 - pag. 157 şi
urm.
Dumitru-Daniel Şerban, Achiziţiile publice. Calculul termenelor , Revista de Drept
Comercial, nr. 10/2009 - pag. 51-69
Dumitru-Daniel Şerban: Verificarea legalităţii procedurilor, operaţiunilor şi actelor
autorităţilor contractante în atribuirea contractelor de achiziţie publică , Dreptul nr. 5/2007pag. 123-142
Moise Bojincă, Octavia Maria Cilibiu: Verificarea legalităţii şi temeiniciei actelor şi
operaţiunilor desfăşurate în cursul procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică de
către Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, Dreptul nr. 11/2011, p. 155 şi urm.
Dumitru-Daniel Şerban: Contribuţii la corecta soluţionare a contestaţiilor în lumina
dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune
de servicii , Dreptul nr. 2/2007- pag. 113-128
Virgil Cristian Popescu: Unele observaţii asupra căilor de atac prevăzute de Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice , Dreptul nr. 6/2005, p. 75-80
Dumitru-Daniel Şerban: Propunere de lege ferenda pentru statornicirea legală a regulii
divizării pe loturi a achiziţiilor publice , Dreptul nr. 2/2009 - pag. 65 şi urm.
Aspecte teoretice şi practice cu privire la calea de atac împotriva hotărârilor de prima
instanţa şi instituţia conexării in materia achiziţiilor publice reglementata de Ordonanţa de
urgenta a Guvernului nr. 34/2006, Cristian Mares, Dreptul, nr. 12/2012, pag. 145-157
Dumitru-Daniel Şerban: Poziţia favorizantă a operatorilor economici la procedurile de
atribuire a contractelor de achiziţie publică Dreptul nr. 7/2008- pag. 178 şi urm.
Dumitru-Daniel Şerban, Despre ordonanţa preşedinţială în materia achiziţiilor publice studiu de caz , Pandectele Române, nr. 6/2008- pag. 77-88
Dumitru-Daniel Şerban, Suspendarea procedurilor de atribuire a contractelor de
achiziţie publică (I) , Pandectele Române, nr. 5/2010- pag. 85 şi urm.
Dumitru-Daniel Şerban, Suspendarea procedurilor de atribuire a contractelor de
achiziţie publică (II) -, Pandectele române, nr. 6/2010, pag. 52-78
Dumitru-Daniel Şerban: Răspunderea disciplinară a consilierilor de soluţionare a
contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice , Dreptul nr. 8/2009 - pag. 85-105
Constantin Duvac, Deturnarea licitațiilor publice în noul Cod penal, Dreptul, nr. 8/2012,
pag. 84-105
Ioan Lazăr: Cu privire la natura juridică a Consiliului Naţional de Soluţionare a
Contestaţiilor , Dreptul nr. 2/2010 - pag. 108-116
Dumitru-Daniel Serban, O nouă perspectivă cu privire la taxarea plângerilor împotriva
deciziilor Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor , Dreptul, nr. 6/2012, pag. 140-154
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Dumitru-Daniel Şerban: Sinteză - critică - de practică jurisdicţională în legătură cu
litigiile privind atribuirea anumitor contracte finanţate din fonduri publice , Dreptul nr. 7/2010
- pag. 189-211
Dumitru-Daniel Şerban: Sinteză - critică - de practică jurisdicţională în legătură cu
litigiile privind atribuirea anumitor contracte finanţate din fonduri publice (II) , Dreptul nr.
9/2010 - pag. 154-167
Ramona Apostol, Legislaţia europeană – un instrument mai eficient decât achiziţiile
publice pentru promovarea politicilor europene. Cazul importurilor de lemn legal, , Curierul
judiciar, nr. 2/2011, p. 116-118
Mircea Valentin Cârlan: Dezvoltarea cadrului legal al achiziţiilor publice în Uniunea
Europeană , Dreptul, nr. 5/2011, pag. 192-227
Dumitru Mazilu - Gestionarea fondurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea
proiectelor PHARE „Pologne et Hongrie – aide à la restructuration economique“ , Revista de
drept comercial, nr. 3/2011 - pag. 128-138
Vasile Pătulea, Accesul la fondurile comunitare de coerenţă economică şi socială. Fondul
european de orientare şi garanţie agricolă (FEOGA). Condiţii de accesare. Înlăturarea de la
finanţare a cheltuielilor efectuate cu nerespectarea regulilor comunitare , Revista de drept
comercial, nr. 9/2011, p. 149 şi urm.
Administraţie locală
Brânduşa Ştefănescu – Situaţia de criză financiară a unităţilor administrativ teritoriale si
insolvenţa acestora, Revista română de drept privat, nr. 5/2012, p.11-28
Irina Lazăr, Sugestii pentru raţionalizarea ansamblului autorităţilor administrative
autonome în cadrul viitorului Cod administrativ al României. (I) Introducerea coerenţei şi
revalorizarea elementelor definitorii, Pandectele Române, nr. 6/2012, p. 71-83
Domnica Focşăneanu, Cătălina Şuţa, Ciprian Ciobanu, Disfuncţionalităţi în legislaţia
privind administraţia publică locală. Unele reflecţii în contextul elaborării proiectului Codului
Administrativ al României, Pandectele Române, nr. 11/2011, p. 138-150
Dana Apostol Tofan, Domnica Focşăneanu, Cătălina ŞUŢA: Un cadru legislativ mai
coerent pentru o administraţie publică mai eﬁcientă. Proiectul Codului administrativ al
României , Curierul judiciar, nr. 6/2011, p.303-307
Discuții în legătură cu aspecte de procedură generate de actele administrative ale
autorităților administrației publice locale care si-au produs efectele ori privesc eliberarea din
funcție a viceprimarului sau a vicepreședintelui consiliului județean , Ion Imbrescu, Emanuel
Imbrescu, Dreptul, nr. 8/2012, pag. 158-170
Dan Claudiu Dănişor, Reorganizarea administrativă a României – o diversiune reuşită,
Pandectele române, nr. 7/2011, p. 15-33
Michal Bobek, Să ai doi stăpâni; Aplicarea dreptului european de către autorităţi
administrative din noile state membre, Revista română de Drept European, nr. 3/2010 - pag. 6273
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Michal Bobek, Despre aplicarea dreptului european (nu doar) în instanţele noilor state
membre: „Nu faci după cum spun”? , Revista română de Drept European, nr. 1/2010 - pag. 1543
Constanţa Mătuşescu, Consideraţii privind aplicarea dreptului Uniunii Europene la
nivelul autorităţilor locale , Revista română de Drept European, nr. 2/2010 - pag. 110 şi urm.
Dana Apostol Tofan: Unele consideraţii privind reprezentarea unităţilor administrativteritoriale în justiţie , Curierul Judiciar, nr. 11/2010- pag. 635-639
Mihai Cristian Apostolache, Vacanţa funcţiei de primar, Curierul Judiciar, nr. 5/2013,
pag. 277-281
Ana Vasile, Aspecte privind alegerea şi eliberarea din funcţie a viceprimarilor consiliilor
locale şi vicepreşedinţilor consiliilor judeţene, Dreptul, nr. 2/2013, pag. 163-168
Anton Trăilescu, Alin Trăilescu: Procedura atacării hotărârilor de validare sau de
invalidare a mandatului consilierilor locali ori al consilierilor judeţeni, Dreptul nr. 1/2010, p.
91-98
Anton Trăilescu, Alin Trăilescu, Unele observaţii şi propuneri în legătură cu procedura
constituirii consiliilor locale , Dreptul, nr. 1/2011, p. 175-191
Virgil Panduru: Puncte de vedere critice asupra reglementărilor legale în vigoare privind
încetarea mandatului de ales local , Dreptul, nr. 6/2010, - pag. 175-189
Liviu Coman-Kund, Reflecţii privind controlul administrativ al actelor autorităţilor
administraţiilor publice locale, Revista de drept public, nr. 4/2009, p. 31-42
Benonica Vasilescu: Controverse legate de competenţa prefectului de a exercita
controlul de legalitate asupra dispoziţiilor emise de preşedintele consiliului judeţean , Dreptul,
nr. 10/2011, p. 132 şi urm.
Verginia Vedinaş, Neconstituţionalitatea serviciilor publice organizate ca structuri
regionale , Dreptul, nr. 1/2011, p. 191-203
Oliviu Puie, Formalităţi procedurale pentru adoptarea actelor administrative de către
autorităţile administraţiei publice locale, Pandectele Române, nr. 5/2009 - pag. 39-51
Cristina Cornelia Feurdean, Raporturile secretarului unităţii administrativ-teritoriale cu
autorităţile administraţiei publice locale, Revista de drept public, nr. 4/2009, p. 92-100
Ioan Lazăr, Administraţia publică, managementul public şi sursele europene de finanţare
în contextul noilor provocări impuse de conjunctura actuală a economiei mondiale , Pandectele
Române, nr. 5/2009 - pag. 73-84
Mihai Tătuţ, Anca Păune: Înţelesul termenului „locale" utilizat în Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001 , Dreptul nr. 1/2007- pag. 147-152
Verginia Vedinaş, Daniela Bakîrci: Principalele modificări aduse prin Legea nr. 286/2006
pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr 215/2001 , Dreptul nr.
11/2006- pag. 19-31
Teodor Narcis Godeanu: Teren aparţinând domeniului public. Contract de arendare.
Competenţa materială în caz de situaţii litigioase în legătură cu acest contract , Dreptul nr.
11/2006- pag. 168-171
Ovidiu Podaru - Domeniul privat al statului şi unitatilor administrativ teritoriale.
Elemente pentru o teorie, Revista română de drept privat, nr. 1/2008 (pag. 139-163)
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Cătălina Șuţa, Andreea Berescu, Ciprian Ciobanu, Cadrul legal al proprietăţii publice a
statului sau unităţilor administrativ-teritoriale prin prisma proiectului Codului Administrativ ,
Pandectele române, nr. 10/2011, p. 108-119
Rodica Narcisa Petrescu: Observaţii asupra unor texte ale Legii nr. 393/2004 privind
Statutul aleşilor locali , Dreptul nr. 11/2005- pag. 33-42
Gabriel Ioniţă: Consideraţii critice referitoare la validarea mandatelor aleşilor locali în
contextul actualei legislaţii , Dreptul nr. 12/2010 - pag. 112-124
Gheorghe Cornea: Consideraţii critice asupra legislaţiei din România privind înfiinţarea
unor comune, Dreptul Nr. 8/2005, - pag. 134-142
Ion Imbrescu, Ana Vasile: Cine este parte şi cine semnează contractele de împrumut
încheiate de către organele administraţiei publice locale, Dreptul nr. 7/2008- pag. 206
Rodica Narcisa Petrescu: Reflecţii asupra unor dispoziţii înscrise în Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale , Dreptul nr. 4/2007- pag. 131-140
Gabriela Cristina Frenţiu: Caracterul - obligatoriu sau facultativ - al procedurii
prealabile în cazul acţiunilor introduse de prefect , Dreptul nr. 4/2007- pag. 151-159
Emilia Lucia Cătană: Limite ale principiilor descentralizării şi autonomiei locale
reglementate prin cadrul normativ în materia serviciului public de transport local realizat în
regim de taxi, Curierul Judiciar, nr. 1/2010 - pag. 33-38
Maricica Stoica, Aprobarea, autorizarea şi avizarea proiectelor de investiţii, Revista de
drept comercial, nr. 12/2009 - pag. 7-15
Nicoleta Miulescu, Zona metropolitană – între necesitate şi realitate, Revista de drept
public, nr. 4/2009, p. 81-91
Gheorghe Dobrican: Discuţii în legătură cu unele modificări şi completări aduse Legii
nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul prin Ordonanţa Guvernului nr.
27/2008, precum şi prin Legea nr. 242/2009 de aprobare a acesteia , Dreptul nr. 5/2010 - pag.
128-137
Mădălina-Elena Mihăilescu: Câteva consideraţii pe marginea sancţiunii contravenţionale
a desﬁinţării lucrărilor şi aducerii terenului în starea iniţială , Curierul judiciar, nr. 3/2011,
p.160-164
Oliviu Puie, Suspendarea executării autorizaţiei de construire şi desfiinţarea
construcţiilor Pandectele române, nr. 9/2011, p. 32 şi urm.
Călin M. Costin, Natura juridică a certificatului de urbanism şi a avizelor prealabile
acestuia – studiu de caz – , Revista de drept comercial, nr. 5/2011 - pag.99-105
Ruxandra Irina Popescu, Strategia de marketing a oraşului Budapesta. Bune practici
pentru dezvoltarea strategică a Bucureştiului, Revista de drept public, nr. 4/2009, p. 101-112
Irina Mariana Lazăr, studiu comparativ asupra autorităţilor
independente/autonome, Revista de drept public, nr. 2/2010, p. 44-63
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Irina Marina LAZĂR, Despre transparenţa administraţiei publice din România la
împlinirea a opt ani de la adoptarea Legii nr. 52/2003 , Pandectele Române, nr. 4/2011, p. 105108
Finanţe publice
Ioan Lazăr, Consideraţii privind funcţiile ﬁnanţelor publice (I) , Curierul fiscal, nr.
1/2012, p. 46-50
Regimul străinilor
Gabriela Cristina Frenţiu: Răspunderea statului român pentru preluarea persoanelor
apatride, foşti cetăţeni români, expulzate din Germania sau din Ungaria , Dreptul nr. 5/2006pag. 94-101
Dan Lupaşcu, Azilul în România, Pandectele Române, nr. 1/2009 - pag. 17-44
Lucica Tudoran, Noul instrument de gestionare a migraţiei ilegale: Codul Comunitar de
Vize , Curierul Judiciar, nr. 6/2010 - pag. 356-359
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