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Generalităţi
Marius Andreescu,Scurte consideraţii despre principiile dreptului şi filosofia dreptului , Dreptul,
nr. 12/2012, pag. 158-172
Dan Claudiu Dănişor, Mimarea restructurării juridice , Pandectele române, nr. 8/2011, p. 15 şi
urm.
Oana-Maria Bălan, Reinventarea contemporană a interpretării juridice , Pandectele Române, nr.
2/2012, p. 52
Oana-Maria Bălan, Opera de interpretare a dreptului, Pandectele Române, nr. 2/2012, p. 67-78
Oana-Maria Bălan, Teoria realistă a interpretării, variantă a scepticismului interpretativ
contemporan, , Pandectele Române, nr. 11/2011, p. 45-60
Oana-Maria Bălan, Istoria modelelor juridice de interpretare: Dialectica anticilor (I) , Pandectele
Române, nr. 4/2012, p. 88-103
Oana-Maria Bălan, Istoria modelelor juridice de interpretare: Dialectica anticilor (II) , Pandectele
Române, nr. 5/2012, p. 65
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Bogdan-Constantin Andrei, Trăsăturile caracteristice ale dreptului tranzitoriu , Pandectele
Române, nr. 11/2011, p. 61-73
Sevastian Cercel, Au devant de l’histoire, Pandectele române, nr. 9/2011, p. 13
Dan Claudiu DăniȘor, Eloge de la nécessaire modestie du juriste, Pandectele Române, nr.
12/2011, p. 15 şi urm.
Patrick Charlot, Eloge de la nécessaire modestie du juriste , Pandectele Române, nr. 12/2011, p.
16
Dan Claudiu Dănişor. Statul care îşi devorează justiţia, Pandectele române, nr. 10/2011
Constant Ionescu, Consideraţiuni asupra adagiului juridic, «Nemo auditur suam propriam
turpitudinem allegans»; Pandectele Române, nr. 12/2012, pag. 131-133

Despre Codul civil
Ioan Vida, Codul civil (Legea nr. 287/2009) și principiile generale ale dreptului , Dreptul, nr.
8/2012, pag. 11-27
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Dan Chirică, Noul Cod civil – direcţii de evoluţie, interviu, Pandectele române, nr. 4/2013, pag.

Mircea Duţu, Noul Cod civil: etapă importantă în dezvoltarea dreptului privat român,
Revista română de jurisprudenţă, nr. 5/2011

Roxana Gabriela Albăstroiu – Noul Cod civil român – lucrare juridică adaptată „peisajului”
legislativ european, Pandectele Române, nr. 1/2013, pag. 29-49
Lavinia Toma-Tumbăr, Noul Cod civil din perspectiva practicianului , Pandectele Române, nr.
3/2013, pag. 9-11
Pavel Perju: Consideraţii generale asupra noului Cod civil (titlul preliminar, persoane, familie,
bunuri) , Dreptul nr. 9/2009 - pag. 13-30
Pavel Perju: Consideraţii referitoare la Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a noului Cod
civil, Dreptul nr. 11/2011, p.11-18
Dan Chirică, O privire asupra Noului Cod civil – Titlul preliminar (I), Pandectele române, nr.
3/2011, p. 113-138
Dan Chirică, O privire asupra Noului Cod civil – Titlul preliminar (II), Pandectele române, nr.
4/2011, p. 119-136
Dan Chirică, O privire asupra noului Cod civil – Titlul preliminar (III) , Pandectele române, nr.
5/2011, p.125-146
Bogdan Ionescu: Jurisprudenţa străină – reper fundamental al Noului Cod civil român, Curierul
Judiciar nr. 6/2012, p.323
Sache Neculaescu: Noul Cod civil, între tradiţie şi modernitate în ceea ce priveşte terminologia
juridică normativă, Dreptul nr. 12/2010 - pag. 11-41
Gheorghe Piperea, Concepţia monistă a noului Cod civil: intenţia şi realitatea , Revista română de
dreptul afacerilor, nr. 6/2011, p. 13
Gheorghe Piperea: Dreptul civil comercial – specie a dreptului civil , Curierul judiciar, nr. 78/2011, p. 363-368

Sorin Popescu, Cătălin Chiora, Aspecte practice privind republicarea noilor coduri şi a
actelor normative conexe, Dreptul, nr. 1/2013, pag. 86-98
Dan-Claudiu Dănişor, Juridicizarea conceptelor, Dreptul nr. 3/2011, p. 52-69
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Ion Traian Ştefănescu, Şerban Beligrădeanu, Privire analitică asupra corelaţiei dintre noul Cod
civil şi Codul muncii, Revista română de drept privat, nr. 6/2009, p. 11-48
Edouard Treppoz, La substance dans le Code civil, Pandectele Române, nr. 2/2008 - pag. 17 -38
Blandine Mallet-Bricout, Libres propos sur l’efficacité des systèmes de droit civil , Pandectele
Române, nr. 5/2007- pag.17-35
Mircea Dan Bocşan, Pentru Dreptul roman, Pandectele Române, nr. 5/2006- pag. 235 şi urm.
În preajma viitorului Cod civil — problema unificării lui, Constantin Hamangiu, Pandectele
Române, nr. 11/2012, pag. 131-146
Liviu DAMŞA – Reflecţii asupra articolului În preajma viitorului Cod civil de Constantin
Hamangiu, Pandectele Române, nr. 2/2013, pag. 137-146

Despre legea civilă
Corneliu-Liviu Popescu, Proiect de lege. Insecuritatea juridică determinată de aberaţii legislative ,
Curierul judiciar, nr. 9/2009 - pag. 484-489
Ion Deleanu: Cunoaşterea legii si eroarea de drept, Dreptul, Nr. 7/2004, (pag. 38-61)
Ioan Vida, Marian Enache, Ierarhia legilor și evenimentele legislative care se produc între data
intrării în vigoare și data ieșirii din vigoare a legii, Dreptul, nr. 7/2012, pag. 116-137
Ion Deleanu, „Accesibilitatea” şi „previzibilitatea” legii în jurisprudenţa Curţii Europene a
Drepturilor Omului şi a Curţii Constituţionale Române, , Dreptul, nr. 8/2011, p. 52-83
Dumitru-Daniel Şerban: Accesul la legislaţie - prezent, perspective, jurisprudenţă, comentarii,
Dreptul nr. 1/2009- pag. 13 şi urm.
Ion Deleanu: Construcţia judiciara a normei juridice, Dreptul, Nr. 8/2004, (pag. 12-36)
Marius Andreescu: Proporţionalitatea - principiu constituţional, Dreptul nr. 2/2010 - pag. 75-87
Marius Andreescu, Bazele filozofice ale principiului proporţionalităţii , Pandectele Române, nr.
8/2012, p. 31-59
Vasile Pătulea: Tendinţe de flexibilizare a principiului legalităţii , Dreptul nr. 11/2005- pag. 6471
Marius Andreescu: Restrângerea exerciţiului unor drepturi şi principiul proporţionalităţii,
Curierul Judiciar, nr. 7-8/2011, p. 397-404
Bogdan Viuleţ: Despre rezonabilitate în Noul Cod civil, Curierul Judiciar, nr. 11/2010 - pag. 628630
Ioan Muraru – Câteva consideraţii teoretice privind efectele juridice ale unor decizii date în
contencios constituţional, Revista română de drept privat, nr. 2/2011, p. 171-193
Pascale Deumier - Crearea dreptului şi redactarea deciziilor de către Curtea de Casaţie, Revista
română de drept privat, nr. 1/2008 (pag. 194-249)
Sergiu Gherdan – Privire critică asupra dispoziţiilor art. 5 noul Cod civil vizând aplicarea
prioritară a dreptului unional, Pandectele Române, nr. 2/2013, pag. 101-109
Ionuț-Florin Popa - Ierarhia surselor dreptului în noul Cod civil – rolul uzanțelor, Revista
română de drept privat, nr. 3/2013, pag. 51-65
Marian Nicolae – Soluţii la conflictul legilor în timp. In căutarea formulei ideale: De la teoria
drepturilor câştigate la teoria normativistă (I) , Revista română de drept privat, nr. 6/2012, p. 154-206
Marian Nicolae – Soluţii la conflictul legilor in timp. In căutarea formulei ideale: De la teoria
drepturilor câştigate la teoria normativistă (II) Teoria faptului îndeplinit sau consumat , Revista română
de drept privat, nr. 1/2013, p.137-172
Marian Nicolae – Soluţii la conflictul legilor in timp. In căutarea formulei ideale: De la teoria
drepturilor câştigate la teoria normativistă (III), Revista română de drept privat, nr. 2/2013, p.23-90
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Mirela Steluţa Croitoru - Aplicarea legii civile în timp din perspectiva noului Cod civil, Revista
română de drept privat, nr. 6/2011, p. 21-85
Ioan Vida: Acţiunea normei juridice in timp, Dreptul, Nr. 12/2004, (pag. 81-102);
Pavel Perju, Protecţia drepturilor câştigate în dreptul comun intertemporal actual , Curierul
judiciar, nr. 4/2010 - pag. 209 şi urm.
Izabella Nina Navroţchi, Data intrării în vigoare a ordonanţelor de urgenţă ale Guvernului,
Dreptul nr. 3/2011, p. 70-80
Dumitru Marcel Gavriş: Consideraţii cu privire la aplicarea legii civile în timp, Pandectele
Săptămânale, nr. 1/2011 - pag. 4-10
Pavel Perju, Conflictul de legi în timp în reglementarea noului Cod civil şi a proiectului legii
pentru punerea în aplicare a acestuia, Dreptul, nr. 3/2011, pag. 11-19
Pavel Perju, Conflictul de legi în timp în reglementarea noului Cod civil şi a legii pentru punerea
în aplicare a acestuia, Dreptul, nr. 9/2011, pag. 11-21
Acte civile

11-18)

Gheorghe Beleiu - Drepturile civile provizorii, Revista română de drept privat, nr. 5/2008 (pag.

Viorel Stegărescu, Consideraţii generale cu privire la teoria aparenţei. Aplicaţii, Pandectele
Române, nr. 5/2006 - pag. 219-234
Cristina Pigui: Judecătorul român ca garant al aplicării dreptului internaţional, Dreptul nr.
7/2010- pag. 142-153
Horaţiu Palade Constantin: Abuzul de drept, Pandectele române, nr. 11/2010 - pag. 71-95
Sache Neculaescu, Ambiguităţi ale teoriei abuzului de drept, Dreptul nr. 3/2011, p. 81-103
Annekatrien Lenaerts, Principiul general al interzicerii abuzului de drept: o poziţie critică asupra
rolului său într-un drept european codificat al contractelor, Revista română de Drept European, nr.
3/2011, pag. 36-65
Simona Florica Nicolau, Concepţia şi practica Curţii de Justiţie a Uniunii Europene în ceea ce
priveşte abuzul de drept, Pandectele Române, nr. 5/2012, p. 80-98
Ion Lula; Dumitru Hantea: Observaţii asupra nulităţii ca facta pendentia, Dreptul, Nr. 8/2004,
(pag. 74-89)
Valentina Gheorghe: Consideraţii asupra distincţiei dintre nulitatea totală şi nulitatea parţială a
actului juridic , Dreptul nr. 9/2009 - pag. 118-128
Marian Nicolae - Probleme de drept tranzitoriu. Legea aplicabilă nulităţii actului juridic civil (I) ,
Revista română de drept privat, nr. 1/2008 (pag. 100-138)
Marian Nicolae - Probleme de drept tranzitoriu. Legea aplicabilă nulităţii actului juridic civil (II)
, Revista română de drept privat, nr. 6/2007 (pag. 94-130)
Cristian Paziuc, Probleme teoretice şi practice privind conversiunea actului juridic civil , Revista
română de drept privat, nr. 4/2011, p. 120-168

Ioan Leş: Implicaţiile noului Cod de procedură civilă şi ale Legii nr. 202/2010 asupra procedurilor
notariale, Dreptul, nr. 5/2011, pag. 11-30
Dan Andrei Popescu, The European Space of Free movement of persons, goods, capitals and
services even a space of free movment of authentic instruments?, Revista română de drept privat, nr.
5/2010, p. 233-264
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Studiu comparativ privind prevederile naţionale de drept privat ca instrumente autentice, în
ceea ce priveşte circulaţia, recunoaşterea reciprocă şi implementarea acestora, posibilă iniţiativă
legislativă a Uniunii Europene - Marea Britanie, Franţa, Germania, Polonia, Suedia (II) , Revista română
de drept privat, nr. 1/2011, p. 208-275
Mirela Moise: Actul notarial, instrument de garantare a drepturilor omului , Dreptul nr. 11/2006pag. 136 -145
Alin-Adrian MOISE, Privire asupra certiﬁcărilor de fapte reglementate de Legea nr. 36/1995 ,
Pandectele române, nr. 8/2011, p. 134-151
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 şi urm.
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
Bogdan Ionescu: (Jurisprudenţă străină – reper al Noului Cod civil) Promisiune publică de
recompensă. Natură juridică. Condiţii. Curtea din Québec, Hotărârea din 5 octombrie 2005. Cauza
Létourneau c. Vidéotron Ltée , Curierul judiciar nr. 2/2013, pag. 71-72

Persoane

Persoane fizice
Bogdan Cristea – Dreptul la propria imagine, drept al personalităţii , Revista română de drept
privat, nr. 1/2013, p.81-127
EUGEN CHELARU: Drepturile personalităţii în reglementarea noului Cod civil , Dreptul nr.
10/2011, p. 30-62
Cornelia Munteanu - Drepturile personalităţii. Caractere şi limite, Revista română de drept
privat, nr. 6/2011, p. 124-137
Ovidiu Ungureanu, Cornelia Munteanu, Observaţii privind persoana fizică şi personalitatea
juridică , Pandectele Române, nr. 4/2005
Cristiana-Mihaela Crăciunescu, Dan Lupaşcu, Emanciparea minorului în reglementarea Noului
Cod Civil, Pandectele române, nr. 9/2011, p. 17 şi urm.
Ovidiu Ungureanu, Cornelia Munteanu, Reflecţii privind incapacităţile de drept civil ,
Pandectele Române, nr. 1/2006 - pag. 162-175
Laura Radu, Instanţa de tutelă. Atribuţii şi competenţe în exercitarea tutelei , Revista română de
jurisprudenţă, nr. 6/2011, p. 173-183
M. Păcuraru, Tutela şi domiciliul ei (art. 93 şi 373 Cod Civil) [arhiva Pandectelor], Pandectele
Române, nr. 5/2013, pag. 45-47

Instanţa competenta să ia măsuri cu privire la relaţiile de familie in lumina reglementarilor
noului Cod civil şi ale noului Cod de procedura civilă , Gabriela Cristina Frenţiu, Dreptul, nr. 12/2012,
pag. 98-112
Mihaela Laura Radu, Participanţii la procedura ocrotirii persoanei fizice prin tutelă în
reglementarea noului Cod civil, Revista română de jurisprudenţă, nr. 5/2011, p.
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Mioara-Ketty Guiu: Reflecţii privind protecţia juridică a "forului interior", Dreptul 10/2009 pag. 147-155
Alexandra Mirela POPESCU, Transsexualismul - stare conﬂictuală a identităţii sexuale,
Pandectele române, nr. 4/2011, p. 95-104
Teodor Bodoaşcă: Opinii în legătură cu dreptul comun al dovedirii stării civile după intrarea în
vigoare a Legii nr. 119/1996 privind actele de stare civilă , Dreptul nr. 3/2007- pag. 49-63
Teodor Bodoaşcă, Opinii referitoare la concursul unor dispoziții ale Codului Civil (Legea nr.
287/2009) și diverse reglementări ale Legii 119/1996 cu privire la actele de stare civilă , Dreptul, nr.
7/2012, pag. 11-22
Gabriela Cristina Frenţiu: Limitări ale exercitării dreptului de liberă circulaţie în lumina
prevederilor Legii nr. 248/2005 , Dreptul nr. 1/2007- pag. 139-146
Considerații cu privire la unele completări și modificări de dată recentă ale regimului juridic al
liberei circulații pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului
Economic European și a cetățenilor Confederației Elvețiene , Adrian-Constantin Tatar, Dreptul, nr.
5/2012, pag. 126-142
Cristina I. Casian – Impactul liberei circulaţii a persoanelor asupra familiei , Revista română de
drept privat, nr. 2/2011, p. 33-51
Gabriel Salontai, Alexandru Salontai: Consideraţii privind importanta aplicării Legii nr. 487 din
11 iunie 2002 privind sănătatea mintala si protecţia persoanelor cu tulburări psihice, Dreptul, Nr. 4/2004,
(pag. 143-146)
Bianca Selejan-GuȚan, Respectul vieţii private. Persoane cu dizabilităţi metale [Hotărârea B. c.
României (nr. 2, cererea nr. 1285/03), secţiunea a III-a a Curţii europene, hotărârea din 19 februarie
2013] , Pandectele române, nr. 4/2013, pag. 137-149

Georgeta Basarabescu, Alina Săvoiu, Perspectivele şi implicaţiile revizuirii legislaţiei UE
referitoare la protecţia datelor personale, Pandectele Române, nr. 5/2013, pag. 109-113
Gabriela Zanfir, Ştergerea datelor cu caracter personal din arhiva birourilor de credit. Condiţiile
pentru prelucrare legală. Consimţământul pentru prelucrarea datelor (ÎCCJ, secţia a II-a civilă, nr. 3041
din 10 octombrie 2011) , Pandectele române, nr. 4/2013, pag. 117-130
Gabriela Zanfir, Ştergerea datelor cu caracter personal din arhiva birourilor de credit. Condiţiile
pentru prelucrare legală. Consimţământul pentru prelucrarea datelor , Pandectele Române, nr. 5/2013,
pag.131-144
Simona Şandru: Asigurarea dreptului la protecţia datelor personale, în contextul legislaţiei
privind liberul acces la informaţiile de interes public , Dreptul Nr. 2/2006- pag. 123-133
Benjamin Docquir, Hotărârea Satamedia: (re)difuzarea informaţiilor publice în mass-media şi
cerinţele de protecţie a datelor, Pandectele săptămânale nr. 15/2011, p. 6-17
Jean-Philippe Moiny, Facebook în perspectiva regulilor europene de protecţie a datelor,
Pandectele săptămânale, nr. 27/2011, p. 2-23
Octavian Rădulescu, Paula Rosenberg, Amalia Tudor: Probleme controversate privind procurile ,
Dreptul nr. 6/2007- pag. 139-143
Ovidiu Ungureanu: Noile dispoziţii legale privind prelevarea şi transplantul de organe, ţesuturi şi
celule de origine umană în scop terapeutic , Dreptul nr. 5/2007- pag. 11-25
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. 65-81
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Carmen Tamara Ungureanu, Încetarea existenței persoanei fizice și efectele acesteia în Codul
Civil (Legea nr.287/2009), Dreptul, nr. 6/2012, pag. 11-24

Persoane juridice
Liviu Drăgănescu, Scurte consideraţii privind persoana juridică în reglementarea Noului Cod
civil, Pandectele Române, nr. 2/2012, p. 75-100
Gheorghe Piperea, Simularea personalităţii juridice în Noul Cod civil , Revista română de dreptul
afacerilor, nr. 1/2012, p. 19-48
Cristian Gheorghe: Nulitatea contractului de societate şi nulitatea persoanei juridice în noul Cod
civil , Dreptul, nr. 6/2010,- pag. 59-68
Raluca Dimitriu: Privire de ansamblu asupra Legii nr. 246/2005 pentru aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii , Dreptul nr. 12/2005- pag. 36-49
Nicolae Sandulescu: Unele implicaţii ale modificării si completării Ordonanţei Guvernului nr.
26/2000 cu privire la asociaţii si fundaţii prin Ordonanţa Guvernului nr. 37/2003, Dreptul, Nr. 3/2004,
(pag. 45-50)
Roxana Drumea, Cristina M. Boroiu, Denumirea fundaţiei - între lege şi realitate Curierul
Judiciar, nr. 10/2009 - pag. 569 şi urm.
Gheorghe Dinu, Roxana Drumea, Cristina Boroiu-Dragomir, Consideraţii privind posibilitatea
societăţilor comerciale de a înfiinţa fundaţii corporatiste, Revista de drept comercial, nr. 7-8/2010, p. 2936
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)
Viorel Stegarescu: Societăţile create de fapt, Dreptul, Nr. 3/2004, (pag. 51-69)
Valeriu Stoica, Răzvan Dinca - Asupra câtorva probleme juridice incidente în Decizia nr.
3556/2006 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Secţia comerciala. Depunerea acţiunii în anularea
hotărârii arbitrale. Distincţia intre capacitatea de folosinţa şi capacitatea de exerciţiu a persoanei juridice.
Inadmisibilitatea cumulului daunelor-interese moratorii cu cele compensatorii, Revista română de drept
privat, nr. 1/2009 (pag. 188-214)
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)
Viorel Găină, Alexandru-Mihnea Găină, Preşedintele societăţii cooperative în lumina Legii nr.
1/2005, privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, Revista de drept comercial, nr. 12/2011, p. 116129
Vasile Pătulea: Grupaj de speţe din jurisprudenţa franceză referitoare la viciile de consimţământ.
Dolul, Dreptul nr. 2/2009 - pag. 220
Carmen Todică: Consideraţii privind acţiunea în răspundere a organelor de administrare ale
persoanei juridice în viziunea Noului Cod civil, Curierul Judiciar nr. 5/2012, p.271-277
Prescripţia extinctivă
Nicoleta Ţădăreanu, Prescripţia extinctivă prin prisma prevederilor noului Cod civil (Legea nr.
287/2009), partea a II-a, , Revista română de jurisprudenţă, nr. 1/2012, p. 233-238
Nicoleta Ţădăreanu, Prescripţia extinctivă prin prisma prevederilor noului Cod civil (Legea nr.
287/2009), partea a I, , Revista română de jurisprudenţă, nr. 6/2011, p. 173-183
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Carmen Tamara Ungureanu, Statornicia prescripției extinctive în Codul Civil (Legea nr.
287/2009), comparativ cu reglementarea anterioară, Dreptul, nr. 7/2012, pag. 23-39
Ionel Reghini, Reflecții privitoare la modul în care se operează prescripția extinctivă în
reglementarea Codului civil, Dreptul, nr. 9/2012, pag. 26-39
Ioana Maria Costea, Corelaţii privind prescripţia extinctiva in Codul de procedura fiscala, Codul
civil şi noul Cod de procedura civilă, Dreptul, nr. 12/2012, pag. 82-97
Cornelia Munteanu: Incidenţa prescripţiei - achizitive şi extinctive - cu privire la dreptul de
servitute, Dreptul Nr. 9/2008- pag. 57
Constantin Statescu, Gheorghe Beleiu - Momentul începerii cursului prescripţiei extinctive a
dreptului material la acţiune privind plata dobânzilor (II) , Revista română de drept privat, nr. 6/2008
(pag. 15-20)
Liviu-Marius Harosa - Prescripţia în dreptul canonic, mijloc de dobândire al bunurilor
temporale, Revista română de drept privat, nr. 6/2008 (pag. 90-124)
Codruţa Hageanu, Invocarea din oficiu şi in orice faza a procesului a incidentei prescripţiei
extinctive începute înainte de intrarea in vigoare a noului Cod civil , Dreptul, nr. 11/2012, pag.108-112
Bunuri. Drepturi reale

Proprietatea
Ovidiu Ungureanu, Cornelia Munteanu- Conținutul și definiția dreptului de proprietate privată
în lumina noului Cod civil, Revista română de drept privat, nr. 3/2013, pag. 102-123
Cristian Gheorghe: Diviziuni şi mase patrimoniale în Noul Cod civil , Curierul Judiciar, nr.
10/2011, p. 494-498
Valeriu Stoica, Patrimoniul de afectaţiune – continuitate şi reformă, Revista română de drept
privat, nr. 2/2013, pag. 13-22
Irina Sferdian, Patrimoniul profesional individual afectat desfășurării unei profesii liberale în
reglementarea Codului Civil (Legea nr. 287/2009), Dreptul, nr. 7/2012, pag. 40-57
Pavel Perju: Consideraţii generale asupra noului Cod civil (titlul preliminar, persoane, familie,
bunuri) , Dreptul nr. 9/2009 - pag. 13-30
Ovidiu Ungureanu, Cornelia Munteanu - Consideraţii asupra noţiunii şi definirii bunurilo r,
Revista română de drept privat, nr. 3/2008 (pag. 228-250)
Cornelia Munteanu: Consideraţii asupra bunurilor incorporale în actualul şi în noul Cod civil,
Dreptul, nr. 3/2010 - pag. 60-70
Ioan popa, Sunt bunurile incorporale susceptibile de posesie?, Revista română de drept privat, nr.
5/2010, p. 85-104
Adrian Dobre, Aspecte generale privind clasificarea bunurilor în noul Cod civil, Revista de drept
comercial, nr. 6/2010, p. 86-92
Manuela Tăbăraş, Mădălina Constantin, Scurt expozeu asupra Legii privind Codul civil cu
referire la concepţia monistă statuată în Cartea a III-a. Despre bunuri, Titlul VII. Cartea funciară ,
Curierul Judiciar, nr. 11/2009- pag. 635-638
Ion Lula: Observatii asupra subrogatiei reale cu titlu particular , Dreptul nr. 10/2004, (pag. 123131)
Eugen Chelaru: Impactul revizuirii Constituţiei asupra regimului juridic al proprietăţii ,
Dreptul, Nr. 2/2004, (pag. 5-13)
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Laura-Maria Crăciunean, Interpretarea conţinutului dreptului de proprietate privată şi a
limitelor acestuia în jurisprudenţa Curţii Internaţionale de Justiţie, a Curţii Europene a Drepturilor
Omului şi a Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene, Pandectele Române, nr. 4/2008 - pag. 36-51
Corneliu Turianu: Două hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului, pronunţate în cursul
anului 2005, privitoare la respectarea bunurilor , Dreptul nr. 6/2006 - pag. 231-234
Claudiu Drăguşin: Cauzele pilot la Curtea Europeană a Drepturilor Omului şi reverberaţiile
acestora asupra României, în special în problema restituirii proprietăţilor , Dreptul nr. 12/2010 - pag.
130-158
Valeriu Stoica: Actualitatea ocupaţiunii - mod originar de dobândire a dreptului de proprietate
privată , Dreptul nr. 9/2005, p. 21-58
Ovidiu Ungureanu, Cornelia Munteanu, Ion Cristinel Rujan, Evoluţia istorică şi fundamentele
filozofice, juridice, sociologice, economice şi teologice ale proprietăţii asupra pământului , Pandectele
Române, nr. 5/2005 - pag. 107-130
Viorel Terzea: Acţiunea în grăniţuire , Dreptul nr. 12/2006- pag. 55-69
Pavel Perju: Conflictul de legi în timp în materia drepturilor civile patrimoniale convenţionale,
Dreptul nr. 2/2010 - pag. 36-42
Raluca Voinea: Legătura indestructibilă dintre patrimoniu, devoluţiunea succesorală legală şi
devoluţiunea succesorală testamentară , Dreptul nr. 11/2009 - pag. 70-74
Liviu-Marius Harosa, Consideraţii asupra clasificărilor civile ale bunurilor temporale aparţinând
Bisericii, Pandectele Române, nr. 9/2008- pag. 23-53
Liviu-Marius Harosa, Relevanţa generală a bunurilor în dreptul canonic. Clasificarea bunurilor
bisericeşti în sens larg, Pandectele române, nr. 6/2009 - pag. 46 -72
Liviu Marius-Harosa - Raporturile dintre norma canonică şi norma civilă în domeniul
patrimonial. Subsidiaritate şi canonizarea legii civile , Revista română de drept privat, nr. 3/2009 (pag.
134-149)
Liviu-Marius Harosa - Prescripţia în dreptul canonic, mijloc de dobândire al bunurilor
temporale, Revista română de drept privat, nr. 6/2008 (pag. 90-124)
Ovidiu Ungureanu, Cornelia Munteanu: Reflecţii privind conţinutul şi definiţia dreptului de
proprietate , Dreptul nr. 4/2009 - pag. 54
Ion Lulă, Irina Sferdian: Discuţii asupra aparenţei de drept în materia proprietăţii şi a servituţii,
Dreptul nr. 11/2009 - pag. 42-69
Valeriu Stoica, Proprietatea periodică , Pandectele Române, nr. 4/2005
Ana Gabriela Atanasiu, Fiducia, , Revista română de Dreptul Afacerilor, nr. 4/2011, p. 57-60
Ioan Popa – Contractul de fiducie reglementat de Noul Cod civil , Revista română de drept privat,
nr. 2/2011, p. 213-252
Nicoleta Diaconu, Legea aplicabilă fiduciei cu element străin în lumina Codului civil , Dreptul,
nr. 9/2012, pag. 85-95
Alexandra Cosmina Safta, Mirela Violeta Buliga – Consideratii privind regimul juridic si fiscal al
fiduciei, Revista română de drept privat, nr. 4/2012, p.112-121
Bujorel Florea, Unele observaţii asupra contractului de fiducie astfel cum este reglementat în
noul Cod civil, Dreptul, nr. 8/2013, pag. 60-82
Remus Sas: Din nou, despre posibilitatea exercitării acţiunii în revendicare, de către un singur
coindivizar , Dreptul nr. 9/2006- pag. 80-90
Marian Nicolae, Viorel Mihai Ciobanu, Flavius A. Baias - Este admisibilă acţiunea în revendicare
a imobilelor preluate fără titlu supuse restituirii în condiţiile Legii nr. 10/2001? , Revista română de drept
privat, nr. 2/2008 (pag. 76-197)
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Valeriu Stoica, Accesiunea mobiliară , Pandectele Române, nr. 5/2005 - pag. 131 -142
Dumitru Hantea, Privire asupra naturii juridice a regulii înscrise în art. 1909 alin. (1) din Codul
civil, Pandectele Române, nr. 1/2009 - pag. 71-84
Nicolae Adam, Consideraţii în legătură cu revendicarea bunurilor culturale mobile preluate în
mod ilegal de către Statul Român, Dreptul nr. 3/2011, p. 104-115
Dumitru Hantea, Despre noţiunea şi natura juridică a posesiei , Pandectele Române, nr. 7/2007 pag. 38-55
Stelian Ioan Vidu: Natura juridică a dreptului de retenţie întemeiat pe o conexitate materială (II)
Dreptul nr. 8/2008- pag. 135 şi urm.
Stelian Ioan Vidu: Natura juridică a dreptului de retenţie întemeiat pe o conexitate materială (I)
Dreptul nr. 7/2008- pag. 46 şi urm.
Stelian Ioan Vidu: Cazuri de reglementare expresă a dreptului de retenţie în Codul civil român
din 1864 (II) , Dreptul nr. 8/2009 - pag. 13-28
Stelian Ioan Vidu: Cazuri de reglementare expresă a dreptului de retenţie în Codul civil român
din 1864 (I) , Dreptul nr. 7/2009 - pag. 37 şi urm.
Stelian Ioan Vidu: Stingerea dreptului de retenţie , Dreptul nr. 5/2007- pag. 73-85
Stelian Ioan Vidu: Dreptul de retenţie în cazul conexităţii juridice, formă de manifestare a
excepţiei de neexecutare , Dreptul nr. 11/2006- pag. 69-84
Claudiu Drăguşin, Dragoş Bîrlog: Dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către
cetăţenii străini, apatrizii şi persoanele juridice străine, Dreptul nr. 6/2007- pag. 9 -30
Daniel Moreanu: Privire de ansamblu în legătură cu evoluţia legislaţiei cu referire la regimul
juridic al circulaţiei terenurilor proprietate privată (publicitate şi condiţii de formă) prin acte de
vânzare-cumpărare , Dreptul, nr. 4/2011, p. 144-176
Eugen Chelaru, Regimul juridic actual al circulaţiei terenurilor proprietate privata , Dreptul nr.
4/2013, pag. 40-64
Octavia Rădulescu, Alex Lazăr, Octavian Rădulescu, Despre valabilitatea actelor de dispoziţie
efectuate într-un stat străin având ca obiect bunuri imobile situate în altă ţară , Revista de drept
comercial, nr. 3/2011 - pag. 149-155
Dumitru Mazilu, Dreptul de proprietate, componenta fundamentala a dreptului european si
international al drepturilor omului – doctrina si practica europeana, Dreptul, nr. 4/2012, pag. 99-108

Decizia nr. 681 din 27 iunie 2012 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate privind Legea
pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 (comentariu de Dragoş-Alexandru
EFRIM) , Pandectele Române, nr. 10/2012, pag. 123-144
Proprietate pe cote-părţi

Daniel Moreanu, Regimul juridic al proprietății comune, cu privire specială asupra coproprietății
forțate în reglementarea Codului Civil (Legea nr. 287/2009), Dreptul, nr. 8/2012, pag. 55-68
Paula Magereanu: Obligaţiile reale rezultate din starea de coproprietate forţată în Noul Cod civil ,
Curierul judiciar nr. 12/2012, pag. 724-727
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Alin-Adrian Moise,Scurte consideraţii despre partajul voluntar in sistemul noului Cod Civil ,
Dreptul, nr. 11/2012, pag. 58-76
Dumitru-Daniel Şerban, Scurte consideraţii privind admisibilitatea revendicării bunului comun
de către un singur coproprietar, Pandectele Române, nr. 10/2009, pag. 80-88
Gabriela Cristina Frenţiu: Opinii în legătură cu actul juridic de înstrăinare a părţilor comune ale
unei construcţii cu mai multe apartamente , Dreptul nr. 9/2009 - pag. 74-81
Valeriu Stoica: Coproprietatea obişnuită în lumina dispoziţiilor legale actuale şi a celor din
Proiectul Codului civil. Obligaţiile coproprietarilor şi încetarea coproprietăţii obişnuite , Dreptul nr.
5/2005, p. 37-62
Paula Rosenberg, Amalia Tudor, Octavian Rădulescu: Inadmisibilitatea finalizării unei cauze de
partaj imobiliar printr-o tranzacţie nesemnată de către toţi coindivizarii, Dreptul Nr. 12/2008- pag. 81

Uzucapiune
Rodica Peptan: Uzucapiunea în noul Cod civil - Dreptul, nr. 8/2010- pag. 11
Marian Nicolae, Uzucapiunea tabulara in noul Cod civil. Aspecte de drept material si de drept
tranzitoriu (intertemporal), Dreptul, nr. 3/2013, pag. 13-48
Valeriu Stoica, Dreptul potestativ de uzucapiune imobiliară extratabulară, Revista română de
drept privat, nr. 3/2013, pag. 9-239
Valeriu Stoica: Dreptul de opţiune cu privire la uzucapiune, Dreptul nr. 4/2006 - pag. 47-71
Dănuţ Cornel Ungur: Legea aplicabilă acţiunilor în constatarea dobândirii prin uzucapiune a
dreptului de proprietate asupra unui imobil situat în zona de incidenţă a Decretului-Lege nr. 115/1938,
introduse după intrarea în vigoare a Legii nr. 7/1996 , Dreptul nr. 6/2007- pag. 71-82
Traian Dârjan: În legătură cu efectele uzucapiunii reglementate de Decretul-Lege nr. 115/1938
privind unificarea dispoziţiilor referitoare la cărţile funciare în raport cu prevederile noului Cod civil,
Dreptul, nr. 3/2010 - pag. 71-82
Liviu-Marius Harosa - Prescripţia în dreptul canonic, mijloc de dobândire al bunurilor
temporale, Revista română de drept privat, nr. 6/2008 (pag. 90-124)
Valeriu Stoica: Uzucapiunea tabulară şi uzucapiunea extratabulară , Dreptul nr. 6/2006 - pag. 9-32
Irina Sferdian, Observaţii asupra accesiunii imobiliare artificiale în reglementarea noului Cod
civil (Legea nr. 287/2009), Dreptul, nr. 2/2011, p. 11-41
Irina Sferdian: Discuţii referitoare la potestativitate în accesiunea imobiliară artificială, Dreptul
nr. 12/2006- pag. 33-54
Valeriu Stoica: Accesiunea imobiliară artificială (II) , Dreptul Nr. 2/2006 - pag. 39-67
Valeriu Stoica: Accesiunea imobiliară artificială (I) , Dreptul nr. 1/2006 - pag. 34-66
Valeriu Stoica: Sensurile şi tipologia accesiunii, Dreptul nr. 10/2005, p. 46-62
Manuela Tăbăraş, Mădălina Dinu: Noi mijloace juridice de recunoaştere a proprietăţii: procedura
înscrierii în Cartea Funciară a drepturilor dobândite în temeiul uzucapiunii, Curierul Judiciar nr.
10/2012, p.598-601

Proprietate publică. Proprietatea privată a statului
Anton Trăilescu, Alin A.Trăilescu, Unele aspecte privind departajarea proprietăţii imobiliare a
statului de aceea a unităţilor administrativ-teritoriale, Dreptul, nr. 11/2012, pag. 152-158
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Octavian Rădulescu, Paula Rosenberg, Amalia Tudor: Dreptul de folosinţă special asupra
terenurilor intravilane dobândit de cetăţenii străini, apatrizi ori persoane juridice străine , Dreptul nr.
11/2006- pag. 85-89
Ion Imbrescu, Dana Maria Stefu, Considerații asupra evoluției reglementărilor privind dreptul de
folosință cu titlu gratuit asupra bunurilor proprietate publică , Dreptul, nr. 7/2012, pag. 162-173
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
Ion Dobre, Controversa privitoare la nulitatea absolută a actelor juridice prin care asociaţiile de
proprietari dobândesc terenuri destinate a fi folosite ca parcări sau drumuri de acces, Dreptul, nr. 3/2011,
p. 116-122
Cătălin-Silviu Săraru: Discuţii referitoare la reglementarea proprietăţii publice în noul Cod civil ,
Dreptul nr. 11/2010 - pag. 90
Ioan Lazăr, Arpad Ladanyi: Condiţia prealabilă de intabulare a dreptului de proprietate asupra
proprietăţilor imobiliare care formează obiectul proprietăţii publice, în vederea efectuării actelor de
dispoziţie , Dreptul nr. 9/2009 - pag. 105-113
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)
Vasile Patulea: Drept de proprietate privată a unităţilor administrativ-teritoriale. Limitarea
exercitării acestui drept. Conducte magistrale de transport al gazelor naturale. Instanţa competenta să
rezolve litigiile, Dreptul", Nr. 11/2004, (pag. 114-126);
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
Eugen Chelaru - Despre dreptul real de concesiune, Revista română de drept privat, nr. 2/2008
(pag. 30-48)
Anton Trăilescu: Situaţia juridică a terenurilor aferente locuinţelor înstrăinate de stat în temeiul
Legii nr. 112/1995 , Dreptul nr. 3/2005, p. 106-111
Gheorghe Dobrican, Oana Maria Dobrican: Probleme teoretice şi practice cu privire la terenurile
intravilane asupra cărora se pot amplasa construcţii, Dreptul nr. 2/2005, p.60-63
Vasile Pătulea: Legea nr. 282/2004 privind protecţia dobânditorilor unui drept de utilizare a unor
bunuri imobiliare, Dreptul nr. 1/2005, p. 5-11
Acidalia-Maria Toader: Discuţii privitoare la unele aspecte ale obligaţiei legale de a încheia
contracte de închiriere potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 , Dreptul nr. 1/2005, p.
48-52
Mihai Petrovici: Discuţii cu privire la imobilele preluate de către stat în baza Legii nr. 4/1973 şi a
Decretului nr. 223/1974, din perspectiva Normelor metodologice de aplicare unitară a Legii nr. 10/2001,
Dreptul nr. 1/2005, p. 59-72
Gabriela Cristina Frenţiu: Preluarea terenurilor intravilane în temeiul prevederilor Legii nr.
58/1974 , Dreptul nr. 4/2006 - pag. 134-146
Irina Sferdian: Reflecţii asupra raportului juridic de uzufruct , Dreptul nr. 4/2007 - pag. 56-72
Alex. Cerban , Condiţiune. Îndeplinire. Efect retroactiv. Dispoziţiune care nu interesează
ordinea publică sau bunele moravuri. Derogare prin convenţiunea părţilor. (Art. 5, 1015 C. Civ.).
Uzufruct. Renunţare gratuită. Dacă e supusă condiţiunilor de formă cerute pentru donaţiuni. (Art. 561,
813 c. civ.). (1) şi (2) [arhiva Pandectelor] , Pandectele Române, nr. 3/2013, pag.57-64
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Servituţi
Ion Lulă: Observaţii asupra dobândirii dreptului de servitute prin uzucapiune, Dreptul nr.
8/2008- pag. 119 şi urm.
Ion Lulă, Irina Sferdian: Discuţii asupra aparenţei de drept în materia proprietăţii şi a servituţii,
Dreptul nr. 11/2009 - pag. 42-69
Cornelia Munteanu: Incidenţa prescripţiei - achizitive şi extinctive - cu privire la dreptul de
servitute, Dreptul Nr. 9/2008- pag. 57
Laura-Maria Crăciunean, Aspecte privind regimul juridic al servituţilor de utilitate publică,
Pandectele Române, nr. 6/2008 - pag. 49-76
Alexandru Moldoveanu, Aspecte teoretice şi practice privind zona de protecţie a monumentelor
istorice, Dreptul nr. 4/2010, p. 126-133
Ovidiu Ungureanu, Cornelia Munteanu, Despre servituţile administrative , Pandectele Române,
nr. 3/2005
Monna-Lisa Belu Magdo, Limitele de aplicare a dispoziţiunilor art. 9 din Legea nr. 112/1995 ,
Pandectele Române, nr. 2/2005

Superficie
Cristian Jora, Câteva aspecte deosebite cu privire la modul de reglementare a superficiei de către
Noul Cod civil, Revista de Drept Comercial nr. 2/2013, pag. 23-37
Irina SFERDIAN, Superﬁcia în reglementarea noului Cod civil. Scurt comentariu pe articole ,
Pandectele române, nr. 8/2011, p. 151-173
Irina Sferdian: Discuţii referitoare la dreptul de superficie , Dreptul nr. 6/2006- pag. 54-79
Marius Galan: Recunoaşterea dreptului de superficie cu privire la o construcţie ce a făcut
obiectul unui contract de vânzare-cumpărare, anterior clarificării situaţiei juridice a terenului aferent - ,
Dreptul nr. 11/2005 pag. 130-140

Exproprieri
Gabriela Cristina Frenţiu: Exproprierea în vederea executării de lucrări de construcţie de
autostrăzi şi drumuri naţionale sau de reabilitare şi extindere a infrastructurii feroviare , Dreptul nr.
10/2006- pag. 98-107
Valeriu Stoica: Exproprierea pentru cauza de utilitate publică, Dreptul, Nr. 5/2004, (pag. 2876)
Laura-Maria Crăciunean, Câteva consideraţii privind exproprierea pentru cauză de utilitate
publică în dreptul comparat şi în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, Pandectele
Române, nr. 1/2006 - pag. 228 şi urm.
Oliviu Puie (I), Marian Nicolae (II) - Regimul juridic al imobilelor expropriate în contextul
dispoziţiilor constituţionale, al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului şi al actelor normative cu
caracter reparator, Revista română de drept privat, nr. 4/2008 (pag. 123-187)
Publicitate imobiliară
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Irina Sferdian, Înscrierea în cartea funciară a dreptului de ipotecă legală. Regulă şi excepţii,
Pandectele Române, nr. 3/2013, pag. 12-24
Flavius Baias, Crenguţa Leaua – Unele probleme privind înregistrarea în Cartea funciara a
hotărârilor arbitrale pronunţate în materie imobiliară , Revista română de drept privat, nr. 6/2012, p. 3051
Irina Sferdian, Corelaţia principiului publicităţii materiale a cărţilor funciare cu principiul
validităţii aparenţei în drept, Pandectele Române, nr. 3/2010 - pag. 33-53
Manuela Tăbăraş, Mădălina Constantin, Scurt expozeu asupra Legii privind Codul civil cu
referire la concepţia monistă statuată în Cartea a III-a. Despre bunuri, Titlul VII. Cartea funciară,
Curierul Judiciar, nr. 11/2009- pag. 635-638

Opinii în legătură cu efectul constitutiv sau translativ de drepturi reale imobiliare al înscrierilor
în cartea funciară, Teodor Bodoasca, Dreptul, nr. 8/2012, pag. 133-140
Teodor Bodoaşcă: Opinii privind caracterul constitutiv sau translativ de drepturi reale imobiliare
al înscrierilor în cartea funciară , Dreptul nr. 5/2006- pag. 42-56
Dumitru Dobrev, Andrea Annamaria Chiş – Plângere împotriva încheierii de carte funciară prin
care s-a dispus intabularea dreptului de proprietate dobândit prin divizare, formulată de creditorul
chirografar al societăţii divizate. Consideraţii privind data dobândirii personalităţii juridice de către
societatea înfiinţată prin divizare versus data transferului dreptului de proprietate, consecinţe pe planul
publicităţii imobiliare. Dispoziţii tranzitorii privind aplicarea noului Cod civil. Protecţia transferului
dreptului de proprietate anterior dobândirii personalităţii juridice de către societatea înfiinţată prin
divizare sau anterior înscrierii divizării în registrul comerţului, soluţii posibile în lumina noului Cod
civil, Revista română de dreptul afacerilor, nr. 2/2013, pag.113-133

Ioan Lazăr, Arpad Ladanyi: Condiţia prealabilă de intabulare a dreptului de proprietate asupra
proprietăţilor imobiliare care formează obiectul proprietăţii publice, în vederea efectuării actelor de
dispoziţie , Dreptul nr. 9/2009 - pag. 105-113
IOAN AVELOAEI: Aspecte de ordin juridic si practic ivite in activitatea Birourilor de Carte
Funciară, Dreptul, Nr. 2/2004, (pag. 126-129)
LUCIAN GHERMAN: Procedura de reconstituire a cartilor funciare , Dreptul, Nr. 3/2004, (pag.
144-155)
GHEORGHE DOBRICAN: Eliberarea certificatelor de sarcini dupa adoptarea Legii nr. 7/1996 a
cadastrului si a publicitatii imobiliare , Dreptul, Nr. 9/2004, (pag. 95-100)
Fond funciar

Manuela Tăbăraş, Intabularea în cartea funciară. Noţiuni generale teoretice şi aspecte ale
practicii recente a instanţelor, Curierul judiciar nr. 6/2009 - pag. 328-332
Marian Nicolae, Unele aspecte privitoare la dobândirea cu bună credinţă a imobilelor supuse
restituirii conform legilor fondului funciar, Revista română de drept privat, nr. 4/2010, p. 151-177
Ioan Popa: Din nou despre interdicţia de înstrăinare a terenurilor agricole dobândite prin
constituire în condiţiile Legii nr. 18/1991 (republicată) , Dreptul, nr. 4/2011, p. 130-143
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Claudiu Drăguşin: Cauzele pilot la Curtea Europeană a Drepturilor Omului şi reverberaţiile
acestora asupra României, în special în problema restituirii proprietăţilor , Dreptul nr. 12/2010 - pag.
130-158
Gheorghe Vidican - Aplicabilitatea dispoziţiilor art. 36 alin. 2-4 din Legea fondului funciar nr.
18/1991, republicată, Revista română de drept privat, nr. 4/2008 (pag. 228-238)
Viorel Terzea: Acţiunea în constatarea nulităţii absolute întemeiată pe art. III din Legea nr.
169/1997 , Dreptul nr. 2/2007- pag. 44-55
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
Aurelia Cotuţiu, Implicaţiile Legii nr. 195/2004 asupra dispoziţiilor de competenţă din Legea
fondului funciar , Pandectele Române, nr. 2/2005
Gabriela Cristina Frenţiu: Obligaţia instanţelor de judecată de a soluţiona fondul cauzei în cazul
în care comisia judeţeană de fond funciar nu s-a pronunţat asupra fondului dreptului - Dreptul nr.
6/2009, pag. 134
Gabriela Cristina Frenţiu: În legătură cu circulaţia juridică a terenurilor dobândite prin
constituirea dreptului de proprietate în temeiul Legii nr. 18/1991, Dreptul, nr. 8/2010- pag. 134 şi urm.
Gheorghe Dobrican: Circulaţia juridică a terenurilor dobândite prin constituirea dreptului de
proprietate în condiţiile Legii nr. 18/1991 a fondului funciar , Dreptul nr. 4/2009 - pag. 143 şi urm.
Daniel Moreanu, Consideraţii în legătură cu inalienabilitatea legală temporară instituită prin art.
32 alin.(1) din Legea fondului funciar, Dreptul, nr. 9/2010, p. 131-143
Gabriela Cristina Frenţiu: Dreptul cetăţenilor străini de a dobândi, prin reconstituire, dreptul de
proprietate asupra terenurilor din România, în condiţiile legilor fondului funciar, Dreptul Nr. 9/2008pag. 48
Gabriela Cristina Frenţiu: Interpretarea dispoziţiilor art. 36 alin. 4 din Legea nr. 18/1991,
republicată , Dreptul nr. 3/2006, pag. – 105-109
Anton Trăilescu: Situaţia juridică a terenurilor deţinute de societăţile comerciale cu capital de
stat , Dreptul nr. 2/2007- pag. 56-61

Traian Dârjan: Situaţia titlului de proprietate eliberat în temeiul Legii nr. 18/1991 în favoarea
unor moştenitori, dacă alţi moştenitori ai aceluiaşi autor comun au depus cereri de reconstituire a
dreptului de proprietate numai potrivit Legii nr. 169/1997 sau/şi Legii nr. 1/2000, Dreptul nr. 3/2005, p.
112-126
Valeriu Stoica, Coproprietatea forţată asupra bunurilor care au aparţinut composesoratelor,
obştilor de moşneni sau răzeşi sau altor forme asociative asimilate acestora , Pandectele Române, nr.
3/2005
GHEORGHE VIDICAN: Opinie legata de controversa generata de dispozitiile art. 108 din Legea
nr. 18/1991, republicata, privind fondul funciar si unele situatii similare incidente in alte legi speciale
,Dreptul, nr. 1/2004 (pag. 119-132)
Legea 10/2001
Bogdan Cristea - Consideraţii prin prisma jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului
privind acţiunea în revendicarea imobilelor preluate de stat în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie
1989, Revista română de drept privat, nr. 3/2009 (pag. 96-123)
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Marian Nicolae, Viorel Mihai Ciobanu, Flavius A. Baias - Este admisibilă acţiunea în revendicare
a imobilelor preluate fără titlu supuse restituirii în condiţiile Legii nr. 10/2001? , Revista română de drept
privat, nr. 2/2008 (pag. 76-197)
Claudiu Drăguşin: Cauzele pilot la Curtea Europeană a Drepturilor Omului şi reverberaţiile
acestora asupra României, în special în problema restituirii proprietăţilor , Dreptul nr. 12/2010 - pag.
130-158

Oliviu Puie (I), Marian Nicolae (II) - Regimul juridic al imobilelor expropriate în contextul
dispoziţiilor constituţionale, al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului şi al actelor normative cu
caracter reparator, Revista română de drept privat, nr. 4/2008 (pag. 123-187)
Din nou despre neconstituţionalitatea art. 29 alin. 1 din Legea nr. 10/2001, republicată, cu
modificările ulterioare (Decizia Curţii Constituþionale nr. 830 din 8 iulie 2008 referitoare la excepţia de
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 60 din titlul I al Legii nr. 247/2005 privind reforma în
domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu opinie separată de Aspazia
Cojocaru, şi notã critică şi explicativă de Marian Nicolae) , Revista română de drept privat, nr. 3/2011, p.
210-248
Gabriela Cristina Frenţiu: Dreptul persoanelor care invocă faptul că sunt continuatori juridici de
a beneficia de dispoziţiile Legii nr. 10/2001, republicată, Dreptul nr. 5/2010 - pag. 101
Gabriela Cristina Frenţiu - Consideraţii asupra aplicabilităţii dispoziţiilor Legii nr. 24/2007
asupra terenurilor restituite în temeiul Legii nr. 10/2001, republicată, Revista română de drept privat, nr.
6/2008 (pag. 80-89)
Gheorghe Ţigăeru, O filă din istoria restituirii unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6
martie 1945 - 22 decembrie 1989, Pandectele Române, nr. 5/2005 - pag. 143 -152
Emese Litus: Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 2 alin. 1 lit. c din Legea nr. 10/2001
referitoare la imobilele donate statului sau altor persoane juridice , Dreptul nr. 4/2007- pag. 106-114
Gabriela Cristina Frenţiu: Câteva aspecte cu privire la Legea nr. 10/2001, republicată la 2
septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare , Dreptul nr. 3/2007- pag. 26-33
Mihai Petrovici: Discuţii cu privire la imobilele preluate de către stat în baza Legii nr. 4/1973 şi a
Decretului nr. 223/1974, din perspectiva Normelor metodologice de aplicare unitară a Legii nr. 10/2001 ,
Dreptul nr. 1/2005, p. 59-72
Gabriela Cristina Frenţiu: Preluarea terenurilor intravilane în temeiul prevederilor Legii nr.
58/1974 , Dreptul nr. 4/2006 - pag. 134-146
Mircea N. Costin, Călin M. Costin, Probleme de drept cu privire la preluarea de către stat a unor
imobile în temeiul unor hotărâri judecătoreşti penale prin care s-a aplicat pedeapsa complementară a
confiscării averii - studiu de caz, Pandectele Române, nr. 4/2006 - pag. 184-194
Emese Litus: Consideraţii asupra unor instituţii de drept procesual şi material din sfera de
aplicare a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al imobilelor preluate în mod abuziv, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare , Dreptul nr. 5/2007- pag. 55-72
Contract de vânzare-cumpărare imobiliară. Invocarea nulităţii absolute. Consecinţe (Tribunalul
Bucureşti, Secţia a III-a civilă, decizia nr. 612 A din 13 martie 2006, cu notă de: Octavian Rădulescu,
Paula Rosenberg şi Amalia Tudor) , Dreptul nr. 5/2007 - pag. 247-252
Edgar Jakab, Bogdan Halcu, Consecinţe civile şi penale ale vânzării lucrului altuia , Pandectele
Române, nr. 1/2005
Octavian Rădulescu, Paula Rosenberg, Amalia Tudor: Aspecte noi privind interdicţia de
înstrăinare a apartamentelor dobândite în baza Legii nr. 112/1995 , Dreptul nr. 9/2006- pag. 91-94
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Gabriela Cristina Frenţiu: Aspecte procedurale privind măsurile reparatorii prevăzute de Legea
nr 10/2001 , Dreptul nr. 6/2006 - pag. 80-98
Corneliu Turianu: Discuţie cu privire la procedura administrativă de acordare a despăgubirilor
pentru imobilele preluate abuziv care nu pot fi retrocedate în natură , Dreptul nr. 12/2005- pag. 68-70
Gabriela Cristina Frenţiu: Caracterul - obligatoriu sau facultativ - al procedurii prealabile în
cazul acţiunilor introduse de prefect , Dreptul nr. 4/2007- pag. 151-159
Gabriela Cristina Frenţiu: Aspecte de drept procesual privind anularea dispoziţiei primarului de
respingere a notificării formulate în temeiul Legii nr. 10/2001, Dreptul nr. 1/2005, p. 122-133
Gabriela Cristina Frenţiu: Repararea prin echivalent în cazul imobilelor care intră sub incidenţa
Legii nr. 10/2001, Dreptul nr. 5/2005, p. 63-71
Nela Petrişor, Modul de calcul al despăgubirilor datorate unei societăţi comerciale privatizate
urmare a restituirii unui imobil foştilor proprietari , Revista română de jurisprudenţă, nr. 3/2011, p. 257269
Moise Bojincă, Gheorghe Mărăcine: Restituirea în natură a imobilelor şi efectele juridice ale
hotărârilor de restituire pronunţate potrivit Legii nr. 10/2001 , Dreptul nr. 5/2006- pag. 57-70
Gabriela Cristina Frenţiu: Persoana obligată la plata îmbunătăţirilor aduse unui imobil preluat
abuziv , Dreptul nr. 9/2005, p. 59-71
Imobile preluate abuziv. Cetăţeni români plecaţi peste hotare care nu s-au mai întors în ţară în
termenele prevăzute. Cereri succesive de restituire în natură a imobilului trecut în proprietatea statului
în baza Decretului nr. 223/1974. Încălcarea prevederilor art. 6 paragr. 1 din Convenţie şi a prevederilor
art. 1 din Primul Protocol adiţional la Convenţie (Curtea Europeană a Drepturilor Omului, hotărârea din
30 septembrie 2003, cu notă de Vasile Pătulea) , Dreptul nr. 3/2006, pag. – 245
Gabriela Cristina Frentiu:
Dispoziţia primarului emisa in baza Legii nr. 10/2001, act
administrativ sau act juridic civil? , Dreptul, Nr. 4/2004, (pag. 81-85)
Andrea A. Tulus: Competenta si atribuţiile instanţelor in domeniul acţiunilor formulate in
temeiul Legii nr. 10/2001, Dreptul, Nr. 4/2004, (pag. 86-98)
Anton Trailescu: Nelegalitatea unor dispoziţii ale Normelor metodologice de aplicare unitara a
Legii nr. 10/2001, Dreptul, Nr. 9/2004, (pag. 63-69)

Imobile preluate abuziv. Titlu de despăgubire. Proceduri administrative. Drept la proces
echitabil. Termen rezonabil. Dreptul la respectul bunurilor. Sarcină excesivă. Egalitate (ÎCCJ, secţia de
contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 1011 din 24 februarie 2012, cu notă de Elena Mădălina
Nica) , Pandectele Române, nr. 11/2012, pag. 104-121
EM. Pantazi – Lichidare. Tratatul dela Trianon. Legea lichidării bunurilor inamice din 1923.
Derogare (art. 232 al. B. Tratatul Trianon; art. 22 legea lichidărilor din 1923). Lichidare. Contestaţie.
Intervenţie. (Art. 26 al. 3 legea lichidărilor din 1923). (1) (2), şi (3) [arhiva Pandectelor], Pandectele
Române, nr. 2/2013, pag. 38-48
Imobile aparţinând minorităţilor şi cultelor
Gabriela Cristina Frenţiu: Restituirea imobilelor care au aparţinut comunităţilor minorităţilor
naţionale şi cultelor religioase din România , Dreptul nr. 12/2005- pag. 50-67
Gabriela Cristina Frenţiu: Dreptul Fundaţiei "Statusul Romano-Catolic din Transilvania" la
retrocedarea bunurilor proprietate a diferitelor fonduri reprezentate de episcopul de Alba Iulia , Dreptul
nr. 8/2009 - pag. 56-71
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Gabriela Cristina Frenţiu: Discuţii privind dreptul de proprietate al Bisericii Ortodoxe asupra
lăcaşelor de cult proprietate a Bisericii Greco-Catolice până în anul 1948, Dreptul nr. 1/2010, p. 66-78
Claudiu Drăguşin: Cauzele pilot la Curtea Europeană a Drepturilor Omului şi reverberaţiile
acestora asupra României, în special în problema restituirii proprietăţilor , Dreptul nr. 12/2010 - pag.
130-158
Ştefan-Dan Piţigoi: În legătură cu art. 15 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea
şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari , Dreptul nr. 7/2010 - pag. 129-141
Obligaţii
Nicolae Turcu, Soluţii noi consacrate de Noul Cod civil în materia obligaţiilor , Revista română de
jurisprudenţă, nr. 3/2011, p. 13-25
Lucian Săuleanu, Specificul obligaţiilor asumate de profesionişti în contextul dispoziţiilor noului
Cod civil, Revista română de jurisprudenţă, nr. 1/2012, p. 266-277

René Popescu-Râmniceanu, Tăcerea creatoare de obligaţii, [arhiva Pandectelor], Pandectele
române, nr. 4/2013, pag. 55-60
Iolanda Boţi, Victor Boţi: Administrarea bunurilor altuia în noul Cod civil român - , Dreptul nr.
11/2010 pag. 69 şi urm.
Gabriel Constantinescu: Stipulaţia pentru altul de lege lata şi în lumina Noului Cod civil ,
Curierul judiciar, nr. 7-8/2011, p.384-391
Gabriel Tiţa-Nicolescu, Promisiunea faptei altuia şi stipulaţia pentru altul în reglementarea
noului Cod civil, Pandectele Române, nr. 10/2012, pag. 13-24
Liviu Pop, Îmbogăţirea fără justă cauză în reglementarea noului Cod civil , Dreptul, nr. 7/2013,
pag. 13-44
Bogdan Ionescu: Îmbogăţire fără justă cauză. Condiţii. Situaţia concubinilor. Curtea de Apel din
Québec, Hotărârea din 15 februarie 2002. Cauza Lussier c. Pigeon , Curierul Judiciar, nr. 4/2013, pag.
195-196
Giorgiu Coman, Sinteză de practică judiciară franceză în legătură cu gestiunea de afaceri.
Condiţii ce trebuie îndeplinite. Condiţii cu privire la gerant (I), Revista de drept comercial, nr. 3/2010, p.
123-126
Giorgiu Coman, Sinteză de practică judiciară franceză în legătură cu gestiunea de afaceri.
Condiţii ce trebuie îndeplinite. Condiţii cu privire la gerant (II), Revista de drept comercial, nr. 4/2010,
p. 57-61
Giorgiu Coman, Sinteză de practică judiciară franceză în legătură cu gestiunea de afaceri.
Condiţii ce trebuie îndeplinite. Condiţii cu privire la gerat (persoana în favoarea căreia se acţionează).
Condiţii cu privire la actele de gestiune (III), Revista de drept comercial, nr. 5/2010, p. 66-70
Emod Veress, Discuții referitoare la garanția comună a creditorilor asupra patrimoniului
debitorului, Dreptul, nr. 8/2012, pag. 141-150
Lucian Săuleanu, Lavinia Smarandache, Practică judiciară în materia garanţiilor autonome,
Revista română de jurisprudenţă, nr. 5/2011, p. 260-265
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Rada Postolache: Unele consideraţii în legătură cu garanţiile autonome potrivit noului Cod civil ,
Dreptul nr. 11/2011, p. 19-35
Lucian Bercea, Scrisoarea de garanție bancară ca formă a creditului bancar , Revista română de
dreptul afacerilor, nr. 4/2013, pag.115-130
Liviu-Alexandru Viorel, Privire asupra instituţiei scrisorii de garanţie bancară în lumina noului
Cod civil. Consideraţii teoretice şi practice, Revista Română de Jurisprudenţă, nr. 4/2012, pag.272
Daniel Moreanu, Scrisoarea de confort in statornicirea Codului civil (Legea nr. 287/2009). Privire
de drept comparat, , Dreptul, nr. 3/2013, pag. 62-79
Vlad Peligrad, Andrei Evi, Consideraţii privind obligaţiunile ipotecare , Revista română de drept
privat, nr. 3/2010, p. 121-160
Radu Rizoiu - Unitate in diversitate: operaţiunile asimilate ipotecii in Noul Cod civil , Revista
română de drept privat, nr. 1/2013, p. 181-222
Radu Rizoiu – Ce este ipoteca mobiliară? (I). Despre dreptul real de garanţie , Revista română de
drept privat, nr. 5/2011, p.185-263
Radu Rizoiu – Ce este ipoteca mobiliară? (II). Despre contractul de ipotecă , Revista română de
drept privat, nr. 5/2012, p.156-220
Radu Rizoiu, Garanţiile reale şi piaţa de capital – între nevoia de celeritate şi obsesia
supravegherii totale, Curierul Judiciar, nr. 5/2013, pag. 258-270
Liviu Pop, Stelian Ioan Vidu – Reglementarea fideiusiunii în textele Noului Cod civil , Revista
română de drept privat, nr. 2/2011, p. 194-212
Rada Postolache: Încheierea şi efectele juridice ale fideiusiunii în lumina noului Cod civil ,
Dreptul, nr. 5/2011, pag. 31-57
Rada Postolache: Încetarea contractului de fideiusiune în lumina noului Cod civil , Dreptul nr.
6/2011 - pag. 46-57
Stelian Ioan Vidu: Stingerea dreptului de retenţie , Dreptul nr. 5/2007- pag. 73-85
Sergiu-Valentin Gherdan, Analiză critică asupra Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar
pentru investiţii imobiliare, Revista română de dreptul afacerilor, nr. 6/2011, p. 51-73
Radu Rizoiu, Garanţiile reale mobiliare: un rău necesar sau un instrument util?, Revista română
de drept privat, nr. 3/2010, p. 161-257
Radu Rizoiu, Garanţia reală mobiliară asupra universalităţilor de bunuri , Pandectele Române,
nr. 2/2005
Radu Rizoiu - Aplicabilitatea Convenţiei Europene a Drepturilor Omului în materia garanţiilor
reale mobiliare, Revista română de drept privat, nr. 5/2008 (pag. 214-249)
Radu Rizoiu, Costul creditorului şi garanţiile reale mobiliare. O analiză empirică , Revista română
de drept privat, nr. 4/2010, p. 210-276
Alin-Adrian Moise, Observații referitoare la efectuarea de căutări în arhiva electronică de
garanții reale mobiliare potrivit legislației în vigoare, Dreptul, nr. 9/2012, pag.128-141
Radu Rizoiu - Mecanismele executării private în cazul luării paşnice în posesie a bunului afectat
unei garanţii reale mobiliare , Revista română de drept privat, nr. 2/2009 (pag. 99-178)
Radu Rizoiu – Securitizarea creanţelor sau Utopia garanţiei perfecte , Revista română de drept
privat, nr. 6/2009, p. 183-285
Nicolai Mîndrilă: Scrisoarea de garanţie corporativă - modalitate de garantare a obligaţiilor civile
Dreptul nr. 1/2009- pag. 64
Efectele juridice ale scrisorii de garanţie potrivit Codului civil (Legea nr. 287/2009, republicată) ,
Rada Postolache:, Dreptul, nr. 3/2012, pag. 33-49
Viorel Liviu-Alexandru, Privire asupra instituţiei scrisorii de garanţie bancară in lumina noului
Cod civil. Consideraţii teoretice şi practice , Revista Romana de Jurisprudenţă nr. 4/2012
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Ileana Jalbă, Modificări aduse prin noul Proiect de Cod civil. Înlăturarea purgii. Consecinţe
juridice , Pandectele Române, nr. 2/2005
Juanita Goicovici, Obligaţia creditorului de limitare a prejudiciului în reglementarea art. 1534
din Noul Cod civil, Curierul Judiciar nr. 3/2010, - pag. 141 şi urm.
Maria Dumitru: Dreptul de opţiune al creditorului în cazul neexecutării obligaţiilor contractuale
Dreptul Nr. 12/2008- pag. 17 şi urm.
Nora Andreea Draghie, Excepţia de neexecutare a contractului, Pandectele române, nr. 1/2010,
p. 71-98
Nora Andreea Draghie, Consideraţii teoretice şi practice referitoare la excepţia de neexecutare a
contractului, Dreptul, nr. 1/2013, pag. 99-124
Vasile Pătulea: Grupaj de jurisprudenţă franceză în legătură cu formarea contractelor-tip
(standardizate) Dreptul Nr. 12/2008- pag. 267
Vasile Pătulea, Gheorghe Stancu: Acţiunile întreprinse în spaţiul european pentru elaborarea
unui drept comun (comunitar) al contractelor Dreptul nr. 11/2008- pag. 46
Gheorghe Stancu: Influenţele ordinii juridice globale asupra domeniului dreptului contractelor
Dreptul nr. 10/2008- pag. 27
Vasile Pătulea, Gheorghe Stancu: Internaţionalizarea şi globalizarea raporturilor juridice
obligaţionale contractuale Dreptul Nr. 9/2008- pag. 17
Gabriel Tiţa-Nicolescu, Consideraţii generale privind principiul obligativităţii efectelor
contractului în reglementarea Noului Cod civil, Pandectele Române, nr. 9/2012, p. 48
Vasile Pătulea: Posibilitatea modificării contractelor în cursul executării acestora atunci când
prin schimbarea circumstanţelor echilibrul contractual a fost afectat în defavoarea uneia dintre părţile
contractante Dreptul nr. 10/2008- pag. 41
Sache Neculaescu, Leziunea- viciu de consimţământ sau dezechilibru contractual , Revista
română de drept privat, nr. 3/2010, p. 57-75
Carmen Tamara Ungureanu, Reflecții privind leziunea, viciu de consimțământ, în statornicirea
Codului civil (Legea nr. 287/ 2009), Dreptul, nr. 10/2012, pag. 23-34
Liviu Pop: Echilibrul contractual şi leziunea în contracte Dreptul nr. 11/2008- pag. 79
Sache Neculaescu, Privire critică asupra violenţei, ca viciu de consimţământ, în reglementarea
Codului civil (Legea nr. 287/2009, republicată), Dreptul, nr. 3/2012, pag. 11-32
Adrian-Samuilă Rusu: Pactul de preferinţă - Dreptul nr. 11/2008 pag. 140
Vasile Pătulea: Evoluţii conceptuale în privinţa "cauzei" contractului. Actele abstracte (III)
Dreptul nr. 10/2008- pag. 228
Vasile Pătulea: Evoluţii conceptuale în privinţa : “cauzei contractului ”, reflectată în doctrina şi
jurisprudenţa belgiană (II) Dreptul Nr. 9/2008- pag. 222
Veronica Stoica, Reflecţii asupra obiectului contractului potrivit Codului civil , Revista de Drept
Comercial nr. 4/2013, pag. 7-12
Vasile Pătulea: Evoluţii conceptuale în privinţa obiectului contractului, reflectate în
jurisprudenţa belgiană (I) Dreptul nr. 8/2008- pag. 229
Juanita Goicovici: Formarea progresivă a contractelor - noţiune şi sferă de aplicare Dreptul nr.
7/2008- pag. 15 şi urm.
Liviu Pop: Discuţii în legătură cu unele clasificări ale obligaţiilor după obiectul lor , Dreptul Nr.
8/2005, - pag. 54-76
Liviu Pop: Acţiunile directe în dreptul privat , Dreptul nr. 5/2006- pag. 9-32
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Liviu Pop, Acţiunea oblică , Pandectele Române, nr. 1/2006 - pag. 144 -161
Bogdan IONESCU: Jurisprudenţă străină – reper al Noului Cod civil Acţiune pauliană. Condiţiile
pretinse creanţei creditorului. Cour du Québec, Hotărârea din 6 martie 2009. Cauza Poirier c. Parent ,
Curierul Judiciar nr. 8/2012, p.457-458
Vasile Deleanu: Acţiunea revocatorie (pauliană) şi acţiunile în anulare , Pandectele române, nr.
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Acidalia-Maria Toader: Discuţii privitoare la unele aspecte ale obligaţiei legale de a încheia
contracte de închiriere potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 , Dreptul nr. 1/2005, p.
48-52
Teodor Bodoaşcă: Contractul de reprezentare teatrală sau de execuţie muzicală a operei literare
ori artistice, Dreptul 10/2009 - pag. 64-76
33

Lucilla Gatt - Sistemul normativ şi soluţiile inovatoare ale Codului european al contractelor,
Revista română de drept privat, nr. 2/2008 (pag. 268 şi urm.)
Cristina Pigui: The Role of European Court of Justice in the Europeanisation of Contract Law ,
Pandectele Române, nr. 12/2010 - pag. 15-26
Iuliana Negoiţă, Bogdan Iacob, Posibilitatea încetării unor contracte de închiriere înainte de
expirarea termenului pentru care au fost încheiate , Curierul judiciar nr. 8/2009 - pag. 446-447
Alina Oprea, Legile de poliţie în Regulamentul european Roma I privind legea aplicabilă
obligaţiilor contractuale, Revista română de drept privat, nr. 3/2010, p. 96-120
Juanita Goicovici, Contractele de joc şi pariu, în reglementarea art. 2264 - 2266 din Noul Cod
civil , Curierul Judiciar, nr. 6/2010 - pag. 325-331
Francisc Deak - Regimul juridic al contractului cu specială privire asupra jocurilor de
întrajutorare, Revista română de drept privat, nr. 6/2011, p. 11-21
Cristina Popa Nistorescu, Cu privire la efectele contractului de comision în dreptul comparat, ,
Curierul judiciar, nr. 2/2011, p.88-91
Ana Gabriela Atanasiu, Fiducia, , Revista română de Dreptul Afacerilor, nr. 4/2011, p. 57-60
Ioan Popa – Contractul de fiducie reglementat de Noul Cod civil, Revista română de drept privat,
nr. 2/2011, p. 213-252
Vasile Nemeş: Contractul de ﬁducie conform Noului Cod civil , Curierul Judiciar, nr. 10/2011, p.
518-526
Madalin-Irinel Niculeasa – Regimul fiscal al fiduciei, Revista română de drept privat, nr. 5/2012,
p.66-89
Jean-Michel Marmayou – Dispariţia cauzei din contractul de sponsorizare individual , Revista
română de drept privat, nr. 2/2011, p. 253-275
Eleanor Cashin Ritaine – Reforma dreptului contractelor - între tradiţie şi modernitate. Exemple
de practici legislative în Europa, Revista română de drept privat, nr. 1/2011, p. 193-207
Gheorghe Piperea, Contractele profesionale în raport de contractele civile , Revista română de
dreptul afacerilor, nr. 7/2011, p. 13-22
Cristian Gheorghe, Regulile speciale privind contractele profesioniştilor, Revista de drept
comercial, nr. 11/2011, p.105-110
Bogdan Ionescu: Determinarea preţului între profesionişti Tribunalul Cantonal Valais, Hotărârea
din 27 aprilie 2007 Cazul Oven case, Curierul Judiciar, nr. 3/2013, pag.125-127
Codruţa E. Mangu, Riscul lucrului şi riscul contractului în contractul de antrepriză în construcţii ,
Pandectele Române, nr. 1/2012, p. 65 şi urm.
Emod Veress, Discuţii privind titularii acţiunii directe în materia contractului de antrepriză după
intrarea în vigoare a noului Cod civil, Dreptul, nr. 7/2013, pag. 81-88
Cornel Popa, Cornelia Tăbîrţă, Noutăți privind răspunderea antreprenorului potrivit Codului
civil (I) , Revista română de dreptul afacerilor, nr. 1/2013, pag.57-68
Cornel Popa, Cornelia Tăbîrţă – Noutăţi privind răspunderea antreprenorului potrivit Codului
civil (II) , Revista română de dreptul afacerilor, nr. 2/2013, pag.71-80
Florin Aurel Moţiu: Contractul de intermediere în Noul Cod civil , Curierul Judiciar, nr. 10/2011,
p. 526-529
34

Lucian Sauleanu, Contractul de intermediere în Codul Civil (Legea nr. 287/2009), Dreptul, nr.
6/2012, pag. 39-48

Contractul de comanda a unei opere literare, artistice sau ştiinţifice din perspectiva dispoziţiilor
Codului civil in vigoare (Legea nr.287/2009), Bujorel Florea, Dreptul, nr. 1/2013, pag. 33-51
Contractul de închiriere a unei opere literare, artistice sau științifice din perspectiva Codului
civil, Bujorel Florea, Dreptul, nr. 10/2012, pag. 42-61
Rada Postolache, Închirierea casetelor de valori în reglementarea Codului Civil (Legea nr.
287/2009), Dreptul, nr. 5/2012, pag. 30-39
Branduşa Stefănescu – Contractul cadru de prestare de servicii de plată , Revista română de drept
privat, nr. 6/2012, p. 11-29
Proprietate intelectuală

Bujorel Florea, Contractul de adaptare audiovizuală privit din perspectiva noului Cod civil,
precum şi a Legii nr. 8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe , Dreptul nr. 5/2013, pag. 4863
Emilia Lucia Cătană: Reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice în lumina Legii nr.
109/2007 , Dreptul nr. 2/2010 - pag. 117-127
Adrian Circa, Reflecţii privind originalitatea operei intelectuale , Dreptul, nr. 1/2013, pag. 125143
Bujorel Florea, Contractul de comanda a unei opere literare, artistice sau ştiinţifice din
perspectiva dispoziţiilor Codului civil in vigoare (Legea nr.287/2009), Dreptul, nr. 1/2013, pag. 33-51
Bujorel Florea, Contractul de închiriere a unei opere literare, artistice sau științifice din
perspectiva Codului civil, Dreptul, nr. 10/2012, pag. 42-61
Teodor Bodoasca, Unele considerații asupra drepturilor rezultate din creația intelectuală în
reglementarea Codului Civil (Legea nr. 287/2009), Dreptul, nr. 6/2012, pag. 25-38
Teodor Bodoaşcă, Aurelia Drăghici, Utilizarea operei de către terţe persoane fără
consimţământul titularului dreptului de autor, Pandectele Române, nr. 10/2012, pag. 72-93
Maria M.Voica, Ana-Maria Marinescu, Analiza raportului privind respectarea drepturilor de
proprietate intelectuală (CSDE SCE 20), Revista română de drept al afacerilor, nr. 5/2011, p. 73-89
Sonia Florea - Reglementarea măsurilor asigurătorii în materia drepturilor de proprietate
intelectuală. Implicaţiile art. 252, 255 şi 257 C. civ., Revista română de drept privat, nr. 6/2011, p. 85-114
Lucian-Traian Poenaru, Compensaţia (in)echitabilă pentru copia privată. O noţiune de drept al
Uniunii Europene , Revista română de Drept European, nr. 3/2011, pag. 124-144
Bujorel Florea: Valorificarea drepturilor patrimoniale de autor prin contractul de editare ,
Dreptul, nr. 9/2011, p. 80-110
Teodor Bodoaşcă: Contribuţii la studiul reglementărilor legale referitoare la definirea noţiunii
drepturilor de autor şi la durata protecţiei juridice a acestora - Dreptul nr. 6/2009, pag. 76
Teodor Bodoaşcă: Contribuţii la studiul reglementărilor legale referitoare la contractul de
cesiune a drepturilor patrimoniale de autor , Dreptul nr. 4/2009 - pag. 127
35

Ciprian Raul Romiţan: Originalitatea - condiţie esenţială de protecţie a creaţiilor intelectuale din
domeniul literar, artistic sau ştiinţific , Dreptul nr. 7/2008- pag. 72
Bujorel Florea: Procedurile interne şi europene de eliberare a certificatelor de modele de
utilitate, Dreptul, nr. 5/2011, pag. 175-191
Beatrice Onica Jarka, Monica Bădescu: Procedurile şi măsurile de protecţie a drepturilor de
proprietate industrială în legislaţia română, Dreptul nr. 3/2006 – 64-92
Lucian Mihai: Categoriile de persoane care au dreptul să acorde asistenţă juridică în materie de
proprietate industrială , Dreptul nr. 5/2006- pag. 33-41
Ciprian Raul Romiţan: Unele consideraţii referitoare la definiţia şi protecţia juridică a knowhow-ului , Dreptul nr. 1/2006- pag. 79-84
Bujorel Florea, Consideraţii asupra subiectelor şi obiectului protecţiei juridice ale topografiilor
produselor semiconductoare, Dreptul, nr. 6/2013, pag. 204-219
Bujorel Florea, Unele observaţii asupra conţinutului raportului juridic născut din realizarea
topografiei unui produs semiconductor, Dreptul, nr. 7/2013, pag. 153-168
Sorin Colrăţeanu, Ocrotirea penală a mărcilor şi indicaţiilor georgrafice în conformitate cu
dispoziţiile Legii nr. 84/1998, Revista de drept comercial, nr. 7-8/2010, p.98-112
Elena Bălan: Dreptul asupra mărcilor naţionale şi comunitare în contextul aderării la Uniunea
Europeană , Dreptul Nr. 2/2006- pag. 151-156
Ioan Macovei, Nicoleta R. Dominte, Unele consideraţii privind protecţia mărcilor în sistemul
Tratatului de la Singapore, Curierul Judiciar, nr. 10/2009 - pag. 566
Corneliu-Liviu Popescu, Neconstituţionalitatea Comisiei de reexaminare din cadrul Oficiului de
Stat pentru Invenţii şi Mărci şi a Procedurii de soluţionare a contestaţiilor privind mărcile , Curierul
judiciar, nr. 2/2010, p.87-90
Marcă. Mărci cunoscute în mod notoriu într-un Stat membru al Uniunii Europene. Cunoaşterea
mărcilor - întinderea geografică (Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene, camera 2, decizia din 22
noiembrie 2007, C-328/06, cu notă de Vasile Muscalu) Dreptul nr. 1/2009- pag. 264
Vasile Muscalu: Regimul juridic al refuzului la înregistrare sau anulare a unei înregistrări
anterioare a unei mărci. Studiu de legislaţie comparată, Dreptul Nr. 12/2008- pag. 258
Andrei Ioniţă, Scurte consideraţii despre răspunderea potenţială a motoarelor de căutare pe
Internet rezultată din încălcări ale dreptului la marcă, Pandectele Săptămânale, nr. 4/2011 - pag. 4-14
Ciprian Raul Romiţan: Concurenţa neloială în domeniul mărcilor şi indicaţiilor geografice ,
Dreptul nr. 9/2006 - pag. 171-178
David Knight şi Louisa Albertini: Cazul Copad v. Christian Dior: Pot proprietarii mărcilor de
prestigiu împiedica vânzarea produselor purtând marca lor în magazinele de solduri? , Pandectele
săptămânale, nr. 8/2011 - pag. 14
Monna-Lisa Belu Magdo, Contractul de cesiune a dreptului la brevet şi la acordarea brevetului ,
Revista de drept comercial, nr. 6/2010, p. 7-15
Emilia Lucia Cătană: Reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice în lumina Legii nr.
109/2007, Dreptul nr. 2/2010 - pag. 117-127
Andreea Vasile, Acțiune întemeiată pe dispozițiile art. 6 lit. c) din Legea nr. 84/1998;
notorietatea mărcii anterioare dar nu Şi pentru serviciile înregistrate de titularul mărcii ulterioare.
Existența unei similarități fonetice parțiale Şi a similarității de servicii (la nivel de înregistrare) nu este
de natură să aibă prioritate față de distinctivitatea vizuală Şi conceptuală. Analiza practicii europene –
Hotărârea din cauza Intelmark (C-252/07) din 27 noiembrie 2008 Şi Hotărârea din Cauza L’Oreal (C487/07) din 18 iunie 2009, Revista română de dreptul afacerilor, nr. 1/2013, pag.119-135
Andru Sandu-Capră – Cauza C-190/10. Aprecierea anteriorităţii unei mărci comunitare faţă de o
marcă naţională depusă spre înregistrare în aceeaşi zi, Revista română de dreptul afacerilor, nr. 2/2013,
pag.103-110
36

Succesiuni
Sandra Gătejeanu, Dreptul la respectarea vieţii de familie şi succesiunile , Revista Română de
Jurisprudenţă, nr. 2/2012, pag. 246-252
Raluca Voinea: Legătura indestructibilă dintre patrimoniu, devoluţiunea succesorală legală şi
devoluţiunea succesorală testamentară , Dreptul nr. 11/2009 - pag. 70-74
Ilioara GENOIU: Noutăţi aduse de Noul Cod civil în materia deschiderii moştenirii , Curierul
Judiciar, nr. 10/2011, p. 548-553
Sandra Liliana Gătejeanu, Modificările aduse de noul Cod civil în domeniul conflictelor de legi
în materie succesorală , Revista Română de Jurisprudenţă, nr. 3/2012, pag.272-277
Gheorghe Dobrican: Natura juridică şi puterea doveditoare a certiﬁcatului de moştenitor în Noul
Cod civil şi legea de punere în aplicare a acestuia , Curierul Judiciar, nr. 10/2011, p. 553-558
Ilioara Genoiu, Bogdan Pătraşcu, Câteva propuneri de lege ferenda in legătura cu dispoziţiile
noului Cod civil privind moştenirea legala, Dreptul, nr. 1/2013, pag. 22-32
Gabriela Cristina Frentiu Probleme privind regimul succesoral in cazul decesului unui asociat al
societăţii cu răspundere limitată , Dreptul, nr. 3/2013, pag. 230-238
Ilioara Genoiu, Bogdan Patrascu, Câteva propuneri de lege ferenda cu privire la devoluţiunea
testamentară a moştenirii, in reglementarea Legii nr. 287/2009 (republicată) , Dreptul, nr. 3/2013, pag.
49-61
Ilioara Genoiu: Condiţiile dreptului de a moşteni în noul Cod civil , Dreptul nr. 6/2011 - pag.1131
Ilioara Genoiu, Olivian Mastacan: Drepturile succesorale ale rudelor defunctului în
reglementarea noului Cod civil român, Dreptul nr. 7/2010 - pag. 11-32
Ioan Popa: Rezerva succesorală şi moştenitorii rezervatari în reglementarea noului Cod civil,
Dreptul nr. 6/2011 - pag. 32-45
Ioan Popa - Rezerva succesorală, Revista română de drept privat, nr. 5/2008 (pag. 104-124)
Ioana Gelei, Caducitatea legatelor şi dreptul de acrescământ , Curierul judiciar, nr. 9/2009 - pag.
501-504
Mircea Dan Bob - Consideraţii asupra reglementării reprezentării succesorale în Noul Cod Civil,
Revista română de drept privat, nr. 1/2011, p. 33-48
Ilioara Genoiu – Petiţia de ereditate în Noul Cod civil , Revista română de drept privat, nr.
3/2011, p. 79-94
Francisc Deak – Stabilirea drepturilor succesorale ale ascendenţilor privilegiaţi şi colateralilor
privilegiaţi în concurs cu soţul supravieţuitor (II), Revista română de drept privat, nr. 2/2011, p. 11-19
Emilia Claudia Albulescu: Discuţii referitoare la cota succesorală a soţului supravieţuitor în unele
situaţii speciale , Dreptul nr. 3/2007- pag. 34-48
Ilioara Genoiu, Drepturile succesorale ale soţului supravieţuitor în reglementarea noului Cod
civil, Dreptul, nr. 1/2011, p. 76-90
Cristina-Mihaela Nicolescu - Clauza de preciput în reglementarea noului Cod civil. Abordare
comparativă, Revista română de drept privat, nr. 6/2011, p. 137-165
Ioan Popa - Clauza de preciput, Revista română de drept privat, nr. 4/2011, p. 168-184
Dan Lupaşcu, Cristina-Mihaela Crăciunescu, Reglementarea clauzei de preciput în Noul Cod
civil român, Pandectele române, nr. 1/2010, p. 17-28
37

Cristiana-Mihaela Crăciunescu, Dan Lupaşcu, Reglementarea clauzei de preciput în noul Cod
civil român, astfel cum a fost modiﬁcată prin Legea nr. 71/2011, Pandectele române, nr. 8/2011,p. 39
Cornelia Munteanu - Despre amintirile de familie şi morminte , Revista română de drept privat,
nr. 2/2009 (pag. 53-64)
Ion Coada: Propuneri de lege ferenda privind legislaţia procedurii succesorale notariale,
Dreptul", Nr. 11/2004, (pag. 174-189);
Nicolae Grofu: Nedemnitatea succesorala. Propuneri de lege ferenda , Dreptul, Nr. 8/2004, (pag.
90-93)
Ioan Popa: Discuţii privitoare la certificatul de calitate de moştenitor , Dreptul, Nr. 3/2004, (pag.
100-105)
Daniel Moreanu, Discuții în legătură cu regimul juridic al certificatului de moștenitor sub
imperiul prevederilor Codului Civil (Legea nr.287/2009), Dreptul, nr. 7/2012, pag. 58-66
Juanita Goicovici, Liberalităţile reziduale în reglementarea art. 1001-1055 din Noul Cod civil, ,
Curierul judiciar, nr. 1/2011, p. 23-27
Ilioara Genoiu, Consideratii in legatura cu dispozitiile generale ale Codului civil (Legea nr.
287/2009) in materia optiunii succesorale, Dreptul, nr. 4/2012, pag. 24-43
Ilioara Genoiu, Acceptarea moștenirii în Codul Civil (Legea nr. 287/2009, republicată) , Dreptul,
nr. 5/2012, pag. 11-29
Diana-Maria Munteanu: Cu privire la acceptarea tacită a succesiunii prin contribuirea la
cheltuielile de înmormântare şi preluarea unui bun mobil de valoare redusă , Dreptul nr. 1/2005, p. 5358
Ilioara Genoiu, Renunțarea la moștenire în Codul Civil (Legea nr.287/2009, republicată) ,
Dreptul, nr. 6/2012, pag. 63-71
Ioan Popa: Vânzarea unei moşteniri, Dreptul nr. 3/2005, p. 136-147
Bogdan Ionescu - Considerente teoretice şi practice asupra reconstituirii testamentului pierdut ,
Revista română de drept privat, nr. 4/2008 (pag. 82-93)
Gheorghe Beleiu - Succesiune. Acţiunea în anularea certificatului de moştenitor. Stabilirea
persoanelor ce au calitatea sa succeadă, Revista română de drept privat, nr. 2/2008 (pag. 11-14)
Dan Andrei Popescu – [Succesiuni internaţionale] The applicable law to international
successions. Professio juris în succession matters , Revista română de drept privat, nr. 6/2008 (pag. 150185)
Nicoleta Diaconu, Determinarea legii aplicabile moştenirii cu element străin , Revista de Drept
Comercial nr. 1/2013, pag.5-14
Sandra L. Gătejeanu: Studiu comparativ cu privire la legea aplicabilă în materie succesorală în
statele membre ale Uniunii Europene, Curierul Judiciar nr. 6/2012, p.377-382
Constant Ionescu – Consideraţiuni în jurul maximei juridice „jura vigilantibus, non dormientibus
prosunt”, cu privire la partajul succesoral , Pandectele Române, nr. 1/2013, pag. 51-57
Ilioara Genoiu, Olivian Mastacan: Moştenirea vacantă în lumina Legii nr. 287/2009 privind
Codul civil, Dreptul nr. 1/2010, p. 42-55
Francisk Deak, Drepturile statului asupra moştenirii vacante , Revista română de drept privat, nr.
1/2011, p. 19-33

38

Bogdan Ionescu: Jurisprudenţă străină – reper al Noului Cod civil. Funeralii. Modalităţi. Voinţa
defunctului. Curtea de Apel din Reims, Camera civilă, Hotărârea din 1 februarie 2001 , Curierul judiciar
nr. 1/2013, pag.13-14

Dreptul familiei

Căsătorie. Divorţ

Teodor Bodoaşcă: Examen de ansamblu şi observaţii critice privind familia şi căsătoria în
reglementarea noului Cod civil, Dreptul nr. 11/2009 pag. 11-33
Cristian Mares, Condiții de formă ale încheierii căsătoriei în temeiul Codului Civil actual ,
Dreptul, nr. 7/2012, pag. 67-80
Alexandra Mirela Popescu, O nouă abordare a dreptului la căsătorie în jurisprudența Curții
Europene a Drepturilor Omului, Dreptul, nr. 7/2012, pag. 138-144
Alin-Gheorghe Gavrilescu, Sinteză a jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului
privind dreptul la căsătorie, Dreptul, nr. 7/2013, pag. 169-176
Cristiana-Mihaela Crăciunescu, Instituţia familiei în Noul Cod civil. Modificări adoptate prin
Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009, Pandectele săptămânale, nr. 17/2011,
p. 2-16
Codruţa Hageanu: Logodna în Noul Cod civil , Curierul Judiciar, nr. 10/2011, p. 529-532
Mihaela Adriana Oprescu, Logodna în noul Cod civil, Revista Română de Jurisprudenţă, nr.
4/2012, pag. 249-263
Emese Florian, Consideraţii asupra logodnei reglementată de noul Cod civil român Curierul
Judiciar, nr. 11/2009 - pag. 628-634
Bogdan Ionescu: Jurisprudenţă străină – reper al Noului Cod civil - Ruperea logodnei.
Responsabilitate. Condiţii, Curtea de Casaţie franceză, Camera a II-a civilă, Hotărârea din 18 ianuarie
1973, Curierul judiciar nr. 12/2012, pag. 719-720

Oana Ghiţă, Roxana Gabriela Albăstroiu , Interdependenţa şi independenţa soţilor potrivit noului
Cod Civil , Pandectele Române, nr. 4/2012, p. 104-120
Nadia Cerasela Aniţei: Cheltuielile căsătoriei potrivit dispoziţiilor din Noul Cod civil , Curierul
Judiciar, nr. 10/2011, p. 545-548
Mona Lisa Neagoe, Dan Lupaşcu, Normele conflictuale privind încheierea căsătoriei din noul
Cod civil român, Pandectele române, nr. 6/2010, p. 15-43

Cristian Mareş, Divorţul pe cale judiciară, Dreptul, nr. 6/2013, pag. 75-95
Cristian Mareş, Divorţul pe cale administrativă sau prin procedura notarială , Dreptul, nr. 7/2013,
pag. 89-101
Cristian Mareş, Efectele desfacerii căsătoriei prin divorţi în lumina noului cod civil, Dreptul, nr.
8/2013, pag. 43-59
39

Cristiana-Mihaela Crăciunescu, Dan Lupaşcu: Mica reformă a justiţiei şi marea reformă a
divorţului, Pandectele Române, nr. 1/2011 - pag. 19-35
Teodor Bodoaşcă: Reglementarea divorţului prin acordul soţilor după modificarea Codului de
procedură civilă şi a Codului familiei prin Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea
soluţionării proceselor, Dreptul, nr. 4/2011, p. 24-41
Laura Andrei, Dan Lupaşcu, Prezentare generală a reglementării instituţiei desfacerii căsătoriei
în noile coduri comparativ cu legislaţia în vigoare, Pandectele române, nr. 10/2010, p. 35-65
Consideraţii asupra divorţului din culpa exclusiva a sotului 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
Cosmin Dariescu: Propunere de lege ferenda privind normele conﬂictuale asupra desfacerii
căsătoriei din Noul Cod civil român , Curierul judiciar, nr. 6/2011, p.322-326
Alin-Adrian Moise: Procedura divorţului în activitatea notarială , Curierul Judiciar nr. 6/2012, p.
336-348
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
Emese Florian - Consideraţii asupra modificărilor aduse Codului Familiei prin Legea nr.
288/2007, Revista română de drept privat, nr. 1/2008 (pag. 51-69)
Pavel Perju: Consideraţii generale asupra noului Cod civil (titlul preliminar, persoane, familie,
bunuri) , Dreptul nr. 9/2009 - pag. 13-30
Ion Imbrescu: Reflecţii în legătură cu folosirea eronată a unor termeni din sfera dreptului
familiei , Dreptul Nr. 8/2005, - pag. 110-115
Teodor Bodoasca: Contribuţii la definirea juridică a familiei si la stabilirea conţinutului acesteia,
Dreptul, Nr. 12/2004, (pag. 123-142);
Teodor Bodoasca: Unele aspecte critice sau controversate in legislaţia si doctrina româneasca din
domeniul dreptului familiei, Dreptul, Nr. 3/2004, (pag. 106-114)
Teodor Bodoasca: Aspecte critice sau controversate din legislaţia si doctrina română cu privire
la condiţiile încheierii căsătoriei, Dreptul, Nr. 5/2004, (pag. 129-138)
Teodor Bodoaşcă: Opinii în legătură cu nulitatea căsătoriei în reglementarea noului Cod civil,
Dreptul nr. 1/2010, p. 11-30
Cristian Mares, Nulitatea căsătoriei în reglementarea Codului civil , Dreptul, nr. 9/2012, pag. 6184
Ion Imbrescu, Emanuel Imbrescu, Opinii – parţial critice – asupra practicii administrative cu
privire la încheierea căsătoriei de către minorii cu vârsta de 16 ani împliniţi, Dreptul nr. 9/2011, p. 154163
Cornelia Munteanu - Despre amintirile de familie şi morminte , Revista română de drept privat,
nr. 2/2009 (pag. 53-64)
Cristina Nicolescu: Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului cu privire la titularii şi
limitele dreptului la căsătorie şi la întemeierea unei familii , Dreptul nr. 4/2009 - pag. 108 şi urm.
Cristina Nicolescu: Conţinutul dreptului la căsătorie şi la întemeierea unei familii reflectat în
jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, Dreptul nr. 3/2009- pag. 46
Alin-Gheorghe Gavrilescu: Capacitatea de a încheia căsătoria, Dreptul nr. 1/2009 - pag. 114 şi
urm.
Iulius Cezar Dumitrescu: Un aspect privind reglementarea alegerii numelui de familie de catre
soti, Dreptul nr. 10/2004, (pag. 132-135)
40

Mihaela Adriana Oprescu, Mugurel Marius Oprescu, locuinţa familiei în Codul civil (partea a IIa), Revista română de jurisprudenţă, nr. 6/2012, p. 301-312
Mihaela Adriana Oprescu, Mugurel Marius Oprescu, locuinţa familiei în Codul civil (partea I),
Revista română de jurisprudenţă, nr. 5/2012, p. 246-257
Teodor Bodoaşcă, Iulian Maftei, Locuinţa familiei şi bunurile care o mobilează sau decorează în
statornicirea Codului civil, Dreptul, nr. 6/2013, pag. 27-49
Emese Florian, Protecţia locuinţei familiei pe durata căsătoriei în reglementarea noului Cod civil,
Pandectele române, nr. 7/2011, p. 52-62
Cristiana-Mihaela Crăciunescu, Dan Lupaşcu, Protecţia legală a locuinţei familiei şi a bunurilor
care o mobilează sau decorează, Pandectele Române, nr. 1/2012, p. 29 şi urm.
Emese Florian: Desfacerea căsătoriei în reglementarea noului Cod civil, Dreptul nr. 10/2011, p.
62-84
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 şi urm.
Adela Stefan: Propunere "de lege ferenda" in materia competentei teritoriale a instanţelor in
cazul cererii de desfacere a casatoriei prin acordul ambilor soţi, Dreptul, Nr. 6/2004, (pag. 130-131)
Ion Deleanu, Divorţul - în ambianţa prevederilor Proiectului Codului de procedură civilă ,
Pandectele Române, nr. 4/2010- pag. 22-42
Raluca Elena Gâlea, Dan Lupaşcu, Divorţul prin acordul soţilor, Pandectele române, nr.
10/2011, p. 19 şi urm.
Teodor Bodoaşcă: Unele opinii în legãturã cu bunurile comune ale soţilor dobândite în timpul
căsătoriei, în lumina noului Cod civil, Dreptul nr. 10/2011, p. 84-96
Delia Narcisa Theohari, Partajul bunurilor comune dobândite de soţi în timpul căsătoriei incidenţa unui element de extraneitate privitor la subiectele şi obiectul raportului juridic dedus judecăţii,
Curierul judiciar nr. 8/2009 - pag. 448-452
Conflictul de legi în domeniul regimului matrimonial primar, potrivit Codului civil român ,
Cosmin Dariescu, Dreptul, nr. 10/2012, pag. 35-41
Cristiana Mihaela CRĂCIUNESCU, Dan LUPAŞCU, Regimul primar în reglementarea noului
Cod civil român, Pandectele române, nr. 5/2011, p.64-81
Dan Lupaşcu, Cristina-Mihaela Crăciunescu, Reglementarea clauzei de preciput în Noul Cod
civil român, Pandectele române, nr. 1/2010, p. 17-28
Adriana-Florentina Dobre: Convenţiile şi regimurile matrimoniale sub imperiul noului Cod civil,
Dreptul, nr. 3/2010 - pag. 11-28
Maria Dumitru, Aportul bunurilor comune ale soţilor, la interferenţa regimurilor matrimoniale
cu dreptul societar (Legea nr. 31/1990 privind societăţile) , Dreptul, nr. 7/2013, pag. 54-80
Lavinia Tec – Observaţii privind aplicarea dispoziţiilor art. 349 C. civ. în materia societăţilor
comerciale reglementate de Legea nr. 31/1990, Revista română de dreptul afacerilor, nr. 2/2013, pag.3549
Teodor Bodoaşcă: Regimul separaţiei de bunuri în reglementarea noului Cod civil român ,
Dreptul nr. 11/2010 - pag. 56 şi urm.
Cristina Mihaela Nicolescu, Modificarea regimului matrimonial, Revista română de drept privat,
nr. 4/2010, p. 177-210
Adriana-Florentina Dobre: Convenţiile şi regimurile matrimoniale sub imperiul noului Cod civil ,
Dreptul nr. 3/2010 - pag. 11 şi urm.
Teodor Bodoaşcă: Aspecte privind reglementarea generală a regimului juridic matrimonial în
noul Cod civil român , Dreptul nr. 5/2010 - - pag. 57-74
Paul M. Popovici, Regimul matrimonial al separaţiei de bunuri în dreptul român , Pandectele
Române, nr. 2/2006 - pag. 182-191
Teodor Bodoaşcă: Opinii privind regimul juridic al bunurilor proprii de uz personal , Dreptul nr.
1/2007- pag. 39-51
41

TEODOR BODOASCA: Opinii referitoare la nulitatea actelor juridice prin care sunt nesocotite
unele dispoziţii legale privind regimul juridic matrimonial, Dreptul, Nr. 9/2004, (pag. 70-78)
Laura-Maria Crăciunean, [regimuri matrimoniale] Consideraţii privind clauza convenţională de
inalienabilitate , Pandectele Române, nr. 2/2007 - pag. 232 şi urm.
Valeriu Stoica – Clauza voluntară de inalienabilitate , Revista română de drept privat, nr. 1/2013,
p. 33-56
Irina Sferdian, Flaminia Stârc Meclejan, Clauza de inalienabilitate în noul Cod civil, Pandectele
române, nr. 7/2011, p. 149-169
Cristina-Mihaela Nicolescu, Probleme de drept internaţional privat specifice regimurilor
matrimoniale. Tendinţe comunitare, Revista română de drept privat, p. 128-158
Cristina-Mihaela Nicolescu, Participarea la achiziţii – un regim matrimonial complicat şi
marginal?, Revista română de drept privat, nr. 5/2010, p. 47-85
Ioan-Luca Vlad, Publicitatea contractului matrimonial în statele membre ale Uniunii Europene,
Pandectele române, nr. 7/2011, p. 108-149
Radu I. Motica, Florin I. Mangu, Câteva aspecte privind raporturile de drept internaţional privat,
în materiile civilă şi comercială, între statele membre ale Uniunii Europene, Pandectele Române, nr.
12/2009 - pag. 41-80
Nicoleta Diaconu, Preocupările statelor membre ale Uniunii Europene privind punerea în
aplicare a unei forme de cooperare consolidată în domeniul legii aplicabile divorţului şi separării de
corp, Revista de drept comercial, nr. 11/2011, p. 81-93
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 şi urm.
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
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 şi urm.
42

Copii
Mircea Ursuţa: Exercitarea autorităţii părinteşti în comun de ambii părinţi. Aplicarea imediată a
dispoziţiilor Noului Cod civil, Curierul Judiciar, nr. 10/2011, p. 558-560
Păuna Neculae, Ramona Cîrlig, Interpretări ale autorităţii părinteşti potrivit noului Cod civil ,
Revista Română de Jurisprudenţă, nr. 4/2012, pag.243-248
Mariana Haralambe, Dan Lupaşcu, Autoritatea părintească în dreptul român de la concepţia
tradiţională la cea modernă, Pandectele Române, nr. 5/2010- pag. 15-29
Doina Anghel, Exercitarea autorităţii părinteşti de către ambii părinţi în cazul divorţului în
reglementarea noului Cod civil, Revista română de jurisprudenţă, nr. 4/2011, p. 254-262
Milena Tomescu: Decăderea din drepturile părinteşti potrivit Noului Cod civil , Curierul Judiciar,
nr. 10/2011, p.. 542-545
Dan Lupaşcu, Cristiana-Mihaela Crăciunescu, Noile reglementări în materia ﬁliaţiei, Pandectele
române, nr. 6/2011, p.54-72
Teodor Bodoasca, Aurelia Drăghici, Recunoaşterea filiaţiei in reglementarea Legii nr. 287/2009
privind Codul Civil, Dreptul, nr. 11/2012, pag. 40-57
Florian Emese - Anatomie juridică aplicată: „după moartea copilului, acesta poate fi recunoscut
numai dacă a lasat descendenţi fireşti” [art. 415 alin. (3) C. civ.] , Revista română de drept privat, nr.
1/2013, p. 128-136
Nora Andreea Daghie, Daniel Marian Iorga: Procrearea asistată medical - actualităţi şi
perspective, Dreptul, nr. 3/2010 - pag. 83-102
Veronica Dobozi: Reproducerea umană asistată medical în viziunea Noului Cod civil , Curierul
Judiciar, nr. 10/2011, p. 532-542
Gabriela Lupsan: Unele aspecte ale filiaţiei in cazul maternităţii de substituţie , Dreptul, Nr.
6/2004, (pag. 83-97)
Teodor Bodoasca, Acţiunea in contestaţia filiaţiei in reglementarea Codului civil (Legea nr.
287/2009), Dreptul, nr. 1/2013, pag. 11-21
Teodor Bodoasca: Unele consecinte juridice ce decurg din declararea neconstitutionala a
dispozitiilor art. 54 alin. 2 din Codul familiei ,Dreptul, nr. 1/2004 (pag. 89-98)
Lorant L. Hecser, Vasile Costea: Evidentierea biologica a unei false paternitati. Aspecte
implicative particulare ,Dreptul, nr. 1/2004 (pag. 164-172)
Emese Florian, Ionel Reghini - În legătura cu aplicarea în timp a dispoziţiilor privind prescripţia
dreptului la acţiune în tăgăduirea paternităţii, Revista română de drept privat, nr. 2/2008 (pag. 69-75)
Teodor Bodoaşcă: Discuţii referitoare la interpretarea art. 94 alin. 3 din Codul familiei, Dreptul
nr. 10/2008- pag. 78
Cristina I. Casian – Impactul liberei circulaţii a persoanelor asupra familiei , Revista română de
drept privat, nr. 2/2011, p. 33-51
Alin-Gheorghe Gavrilescu, Unele consideraţii în legătură cu exercitarea drepturilor şi
îndeplinirea obligaţiilor părinteşti în cazul stabilirii măsurii de protecţie specială a plasamentului de
către comisia pentru protecţia copilului, Dreptul, nr. 2/2011, p. 75-81
Milena Tomescu: Rolul autorităţilor în garantarea dreptului la relaţii personale dintre părinţi şi
copii după divorţ, Curierul judiciar, nr. 4/2011, p.. 222-226
Alin-Gheorghe Gavrilescu: Dreptul părinţilor de a consimţi la deplasarea copilului lor în ţară sau
în străinătate, Dreptul, nr. 6/2010, - pag. 167-174
43

Bogdan Ionescu, Considerente asupra drepturilor părintelui căruia nu i s-a încredinţat copilul,
Curierul judiciar, nr. 2/2010, p. 90-93
Alin-Gheorghe Gavrilescu: Discuţii în legătură cu drepturile şi obligaţiile părinteşti ale părintelui
minor, Dreptul nr. 5/2010 - pag. 122-127
Mihaela Buligan: Exercitarea drepturilor şi îndatoririlor părinteşti în cazul desfacerii căsătoriei
prin divorţ cu referire specială la dispoziţiile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea
drepturilor copilului, Dreptul nr. 9/2005, p.107-120
Veronica Dobozi, Alexandru Tudor Moise, Stabilirea modalităţilor de realizare a relaţiilor
personale cu minorul pentru părintele căruia nu i s-a încredinţat copilul - între rutină şi curaj , Curierul
Judiciar, nr. 12/2009 - pag. 684-691
Alin-Gheorghe Ivaşcu, Unele aspecte privind exercitarea drepturilor şi obligaţiilor părinteşti cu
privire la persoana minorului în situaţia în care minorul este încredinţat altor persoane decât părinţii săi,
Dreptul, nr. 9/2010, p. 123-131
Alin Gheorghe Gavrilescu: Discuţii privind determinarea cuantumului întreţinerii pe care
părintele sau adoptatorul o datorează copilului , Dreptul nr. 6/2009- pag. 128
Hugues Fulchiron, Existe-t-il un modèle familial européen? , Pandectele Române, nr. 1/2007 pag. 176-190
Marcel
Ioan
Rusu,
Consideraţii
cu
privire
la
atribuţiile
autorităţii
tutelare potrivit reglementărilor în vigoare , Pandectele Române, nr. 2/2005
Ana Vasile, Discuţii privitoare la natura juridică a hotărârilor adoptate de către comisia pentru
protecţia copilului şi instanţa competentă să soluţioneze litigiile referitoare la aceste hotărâri, Dreptul nr.
5/2013, pag. 158-161
Teodor Bodoaşcă: Unele aspecte critice referitoare la necorelarea unor dispoziţii din Legea nr.
272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului cu anumite norme din Legea nr.
273/2004 privind regimul juridic al adopţiei, Dreptul nr. 5/2005, p. 85-94
DAN LUPASCU: Aspecte teoretice si de practică judiciară privind adopţia cu referire specială la
Legea nr. 273/2004, Dreptul, Nr. 12/2004, (pag. 9-45)
Emese Florian - Observaţii în legătură cu revizuirea hotărârii de deschidere a procedurii adopţiei ,
Revista română de drept privat, nr. 6/2008 (pag. 71-79)
Alin-Gheorghe Gavrilescu, Dreptul părinţilor fireşti de a consimţi la adopţia copilului lor ,
Pandectele Române, nr. 1/2009 - pag. 103-120
Ion Imbrescu, Emanuel Imbrescu: Discuţii cu privire la recentele acte normative din domeniul
protecţiei şi promovării drepturilor copilului, Dreptul nr. 7/2005, p. 54-68
Lucia Cătană: Limitele de competenţă ale autorităţii tutelare cu privire la instituirea curatelei ,
Dreptul nr. 9/2006- pag. 95-103
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
Marcel Ioan Rusu, O altă abordare a instituţiei adopţiei potrivit noilor reglementări juridice ,
Pandectele Române, nr. 1/2005
Teodor Bodoaşcă: Unele aspecte critice în doctrina română referitoare la condiţiile de fond
pentru încuviinţarea adopţiei în reglementarea Legii nr. 273/2004, Dreptul nr. 10/2005, p. 63-73
Alin-Gheorghe Gavrilescu: Modificările principale aduse Legii nr. 273/2004 prin Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 102/2008 , Dreptul nr. 4/2009 - pag. 23
44

pag. 40

Teodor Bodoaşcă: Reglementările legale privind consimţământul la adopţie , Dreptul nr. 2/2009-

Teodor Bodoaşcă: Opinii privind nelegalitatea delegării atribuţiilor consiliului judeţean şi ale
consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti referitoare la ocrotirea copilului faţă de care
instanţa de judecată a dispus deschiderea procedurii adopţiei interne sau încredinţarea în vederea
adopţiei, Dreptul nr. 8/2008- pag. 145
Teodor Bodoaşcă: Contribuţii la studiul condiţiilor în care poate fi instituită tutela copilului în
reglementarea Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului , Dreptul nr.
3/2005, p. 52-68
Alin Gheorghe Gavrilescu, Discuţii privind posibilitatea desfacerii adopţiei în cazul decăderii
adoptatorului sau a soţilor adoptatori din drepturile părinteşti în reglementarea Legii nr. 273/2004
privind regimul juridic al adopţiei şi a noului Cod civil, Dreptul nr. 4/2010, p. 92-101
Alin-Gheorghe Gavrilescu, Aspecte actuale privind decăderea din drepturile părinteşti ,
Pandectele române nr. 7/2009 - pag. 71-87
Horaţiu Dan Dumitru, Probleme juridice privind abuzurile săvârşite asupra minorilor în Internet
- Partea a IV-a , Pandectele Române, nr. 1/2007- pag. 228
Horaţiu Dan Dumitru, Probleme juridice privind abuzurile săvârşite asupra minorilor în Internet
- Partea a III-a , Pandectele Române, nr. 6/2006- pag. 180-197
Horaţiu Dan Dumitru, Probleme juridice privind abuzurile săvârşite asupra minorilor în Internet
- Partea a II-a , Pandectele Române, nr. 4/2006- pag. 212
Horaţiu Dan Dumitru, Probleme juridice privind abuzurile săvârşite asupra minorilor în Internet
- Partea I, Pandectele Române, nr. 2/2006 - pag. 163 -181
Varia
Roxana Baş, Relaţia drept, adevăr, dreptate, Pandectele Române, nr. 3/2012, p. 52 şi urm.
Carmen Odobescu, Drept şi valoare, Pandectele Române, nr. 3/2012, p. 61 şi urm.
Marius Andreescu – Principiile dreptului. O abordare filosofică, Pandectele Române, nr. 2/2013,
pag. 51-65
Dan Andrei Popescu, The European Space of Free movement of persons, goods, capitals and
services even a space of free movment of authentic instruments?, Revista română de drept privat, nr.
5/2010, p. 233-264

2/2005

Ovidiu Ungureanu, Cornelia Munteanu, Animalul în dreptul civil (I) , Pandectele Române, nr.

Mihai Acsinte, Personoidul – perspective tehnice şi juridice , Curierul Judiciar, nr. 9/2010 - pag.
536-538
Dumitru MAZILU, Reforma în domeniul sănătăţii. Necesară pentru îmbunătăţirile aşteptate de
pacienţi. Încercarea de a transforma, însă, sănătatea într-o marfă reprezintă o gravă încălcare a
drepturilor omului, Pandectele Române, nr. 5/2012, p. 56-64
Mihail C. Barbu: Instanţele disciplinare ale Bisericii Ortodoxe Române, Dreptul nr. 2/2010 - pag.
139-161

45

Sebastian Răduleţu, Limits of the freedom of expression imposed by the protection of rights and
freedoms of other persons – a critical survey of the case-law of Romanian Constitutional Court ,
Pandectele Române, nr. 3/2013, pag. 143-147
Horaţiu Dan Dumitru, Libertate de exprimare şi viaţă privată. Conexiuni constituţionale şi civile ,
Pandectele Române, nr. 5/2012, p. 41 şi urm.
Carmen Moldovan: Compatibilitatea ingerinţei statelor în raport cu garanţiile Convenţiei
Europene pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale cu privire la libertatea de
exprimare , Dreptul, nr. 4/2011, p. 177-191
Sebastian RĂDULEŢU, Limitele libertăţii de exprimare în jurisprudenţa Curţii Constituţionale , ,
Pandectele române, nr. 8/2011, p. 119-134
Mariana Cîrstocea, Obiectul şi conţinutul dreptului fundamental la mediu , Revista română de
jurisprudenţă, nr. 4/2011, p. 292-301
Anca Ileana Duşcă, Codul civil şi materia mediului – parţiale împliniri şi deziluzii (I) , Pandectele
Române, nr. 1/2012, p. 89 şi urm.
Ana-Maria MORARU, Contradicţie sau complementaritate între dreptul la mediu şi drepturile
de solidaritate? , Pandectele Române, nr. 12/2011, p. 107-116
Mircea Duţu: Regimul juridic al actelor de reglementare privind protecţia mediului , Dreptul nr.
12/2006- pag. 142-164
Mircea Duţu, Andrei Duţu: Tratatul de la Lisabona şi problematica mediului, Dreptul, nr. 3/2010
- pag. 184-194
Şerban-Alexandru STĂNESCu, Noţiunea juridică de daună cauzată prin poluare în context
internaţional, Revista română de dreptul afacerilor, nr. 2/2012, p. 22-32
Fernando Alves Correia: Les Grandes Lignes de la Protection et Mise en Valeur du Patrimoine
Culturel et Naturel au Portugal , Dreptul nr. 11/2010 - pag. 279
Ovidiu Bălăceanu, Monia Hanţig: Dreptul la un mediu sănătos şi echilibrat ecologic (I), Curierul
Judiciar, nr. 11/2010- pag. 639
Ovidiu Bălăceanu, Monia Hanţig: Dreptul la un mediu sănătos şi echilibrat ecologic (II), Curierul
Judiciar, nr. 12/2010- pag. 691-695
Anca Ileana DUŞCĂ, Precizări ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene referitoare la dreptul
omului la un mediu sănătos, Pandectele române, nr. 10/2011, p. 81
Dumitru Mazilu, Proiectul Roşia Monatnă – rezultatul unei tranzacţii comerciale cu grave
consecinţe economice şi de mediu pentru România, Revista de drept comercial, nr. 11/2011, p. 94-104
Bernard Drobenko, Eva Guyard: Droit français - la planification, organisation et gestion de l'eau ,
Dreptul nr. 11/2010 - pag. 290 şi urm.
Fernando López Ramón: La planification hydrologique dans les États Membres de l’Union
Européenne après la Directive Cadre sur l'eau , Dreptul nr. 11/2010 - pag. 306 şi urm.
Cyril Chabert: Chestiuni legate de internet în jurisprudenţa franceză , Pandectele săptămânale,
nr. 8/2011- pag. 4 şi urm.
Şerban Mircioiu – Principiul abstracţiunii din dreptul privat german – rolul şi locul său în cadrul
mecanismelor care guvernează transferul derivat al dreptului de proprietate pe plan european, Revista
română de drept privat, nr. 2/2011, p. 142-170
Cristian Bogaru, Alexandra Florescu, Jocurile de noroc on line în ţările Uniunii Europene vs.
jocurile de noroc în Statele Unite Ale Americii, Pandectele Române, nr. 2/2012, p. 65 şi urm.

Propuneri de lege ferenda extrase din articolele publicate în revistele de drept româneşti ,
Dreptul nr. 5/2013, pag. 256-278
46

Aladar Sebeni - Prolégomènes à l’étude non-(seulement)-comparée du droit, Revista română de
drept privat, nr. 2/2013, p. 114-119

47

