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13-24
Lucian Săuleanu, Lavinia Smarandache - Răspunderea băncilor , Revista română de
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comerciale , Revista de drept comercial, nr. 6/2011 - pag.167-172
Dragoş-Mihail Draghie, Consideraţii teoretice privind numirea administratorului ,
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comercial, nr. 10/2010, p. 30-41
Maricica Stoica, Criteriile care stau la baza evaluării performanţei (I) , Revista de drept
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economia de piaţă , Revista română de dreptul afacerilor, nr. 8/2011, p. 59-80
Caroline Cauffman, Cătălina Goanţă, Ordine la cererea unor terţi în dreptul UE al
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Marc JAEGER, Standardul de control în cauze în materia concurenţei: Poate creşte
Tribunalul coerenţa sistemului judiciar al Uniunii Europene? , Revista română de Drept
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european al concurenţei, Dreptul nr. 5/2010 - pag. 226
Emanuela Matei, Caracterul identic pe fond al prevederilor dreptului concurenței la
nivel național şi a celui supranațional. Care este incidența acestuia asupra admisibilității cererii
12

de pronunțare a unei hotărâri preliminare? , Revista română de dreptul afacerilor, nr. 3/2013,
pag.97-115
Alexandru Răţoi, Înțelegerile anticoncurențiale grave (hard-core) – caracteristici Şi
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pag. 223-246
Diana Florea, Sancţionarea comportamentului anticoncurenţial colectiv , Curierul
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afacerilor, nr. 2/2010 - pag. 30-48
Marian Nicolae, Discuţii privind unele aspecte legate de aplicabilitatea în dreptul
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Obligaţii1

1

Pentru tematica „Obligaţii”, a se vedea şi secţiunea cu acceaşi denumire din cadrul fişierului cu tematica
„Drept civil”.
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Ileana Jalbă, Modificări aduse prin noul Proiect de Cod civil. Înlăturarea purgii.
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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)
Mona-Maria Pivniceru: Modalitatea obligaţiei contractuale de întreţinere cu pluralitate
de subiecte, Dreptul nr. 9/2005, p. 72-77
Liviu Pop: Delegaţia în dreptul civil român, cale de realizarea dinamicii obligaţiilor ,
Dreptul 7/2006- pag. 29-47
Liviu Pop: Novaţia - mijloc juridic de transformare a obligaţiilor civile , Dreptul nr.
6/2006- pag. 33-53
Liviu Pop: Cesiunea de creanţă în dreptul civil român , Dreptul nr. 3/2006 pag. 9-34
Felicia Roşioru: Datoriile de valoare, principiu reformator al obligaţiilor pecuniare ,
Dreptul nr. 4/2006- pag. 147-170
Felicia Roşioru: Ipostaze ale datoriilor de valoare , Dreptul nr. 6/2006- pag. 99-115
Juanita Goicovici: Compensaţia, ca obiect al judecăţii arbitrale, Dreptul nr. 9/2005,
p. 121-131
Conferenţiar univ. dr. Emanuel Albu, Darea în plată (Instanţa competentă să judece
acţiunea formulată de o societate comercială pentru anularea deciziei adoptate de Comisia
prevăzută la art. 175 alin. (2) din C.proc.fiscală. Natura juridică a deciziei) , Revista de Drept
Comercial, nr. 10/2009 - pag. 39-48
Nicoleta Diaconu, Corelaţia dintre reglementările Uniunii Europene şi dreptul naţional
privind legea aplicabilă obligaţiilor necontractuale în materie comercială , Revista de drept
comercial, nr. 6/2010, p. 16-25
Nicoleta Diaconu, Corelaţia dintre reglementările Uniunii Europene şi dreptul naţional
privind legea aplicabilă obligaţiilor necontractuale în materie comercială , Revista de drept
comercial, nr. 7-8/2010, p. 7-13
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Răspundere civilă2
Sache Neculaescu: Reflecţii privind fundamentul răspunderii civile delictuale , Dreptul
nr. 11/2006- pag. 32-50
Adrian Man, Narcisa Cozea (Varo), Repararea deplină a prejudiciului, imperativ
fundamental în legislaţia României , Pandectele Române, nr. 6/2006- pag. 199Teodor Bodoaşcă: Discuţii privitoare la sfera de aplicare a art. 1000 alin. 1 (teza întâi) din
Codul civil , Dreptul nr. 10/2006- pag. 108-121
LIVIU POP: Discuţii de lege lata cu privire la recunoaşterea existentei unui principiu de
răspundere civila delictuala pentru fapta altuia consacrat in Codul civil roman, Dreptul, Nr.
8/2004, (pag. 55-73)
Adrian Tamba: Încercare de reconsiderare a calificării răspunderii civile delictuale
reglementate prin art. 1002 din Codul civil (ruina edificiului) , Dreptul nr. 4/2007- pag. 73-105
Gheorghe Beleiu - Prescripţia pentru viciile construcţiei, Revista română de drept privat,
nr. 3/2008 (pag. 11-22)
Adrian Tamba, Consideraţii privind cele două forme ale răspunderii civile: răspunderea
civilă delictuală şi răspunderea civilă contractuală, în lumina dreptului francez şi a dreptului
român. Există veritabile deosebiri între răspunderea civilă delictuală şi cea contractuală? Analiza
convenţiilor de modificare a răspunderii civile, a punerii în întârziere şi a probei culpei - partea
a doua, Pandectele Române, nr. 3/2009 - pag. 91-118
Adrian Tamba, Consideraţii privind cele două forme ale răspunderii civile: răspunderea
civilă delictuală şi răspunderea civilă contractuală, în lumina dreptului francez şi a dreptului
român. Există veritabile deosebiri între răspunderea civilă delictuală şi cea contractuală? Analiza
convenţiilor de modificare a răspunderii civile, a punerii în întârziere şi a probei culpei - partea
întâi , Pandectele Române, nr. 2/2009 - pag. 52-98
Oliviu Puie: Răspunderea autorităţilor publice şi a persoanelor fizice pentru prejudiciile
cauzate în materia contenciosului administrativ, precum şi aspecte privind răspunderea
patrimonială a statului pentru prejudiciile cauzate prin erori judiciare , Dreptul nr. 2/2007- pag.
92-112
Ion Stoica: Răspunderea magistraţilor pentru prejudiciile cauzate prin erori judiciare
săvârşite în procesele penale , Dreptul nr. 2/2007- pag. 163-167
Ileana Petre: Consideraţii în legătură cu răspunderea patrimonială a statului şi a
judecătorilor şi procurorilor pentru erori judiciare în lumina dispoziţiilor constituţionale şi
legale, Dreptul nr. 9/2005, p. 97-106
Teodor Narcis Godeanu: Repararea pagubei în cazul condamnării sau al luării unor
măsuri preventive pe nedrept (componenţa stabilirii drepturilor la pensie în cadrul sistemului
public de pensii) , Dreptul Nr. 8/2005, - pag. 98-101
VASILE PATULEA: Natura juridica a asigurării de răspundere civila pentru pagubele
produse prin accidente de autovehicule si poziţia procesuala a asiguratorului, Dreptul, Nr.
8/2004, (pag. 37-54)
2

Pentru tematica „Răspundere civilă”, a se vedea şi secţiunea cu acceaşi denumire din cadrul fişierului cu
tematica „Drept civil”.
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Gianina Anemona Cudriţescu: Unele observaţii cu privire la reflectarea principiului
egalităţii de şanse între bărbaţi şi femei în legislaţia română , Dreptul 7/2006 - pag. 122-132
Elena-Mirtha Săceanu: Răspunderea în materia discriminării , Dreptul nr. 6/2006 - pag.
165-178
Ovidiu Ţinca: Comentarii referitoare la discriminarea pe criteriul vârstei în raporturile
de muncă, Dreptul nr. 8/2009 - pag. 72-84
GIANINA ANEMONA CUDRITESCU: Unele observaţii cu privire la reglementarea
discriminării dupa criteriul sexului in legislaţia romana, Dreptul, Nr. 9/2004, (pag. 104-117)
Ion Lulă, Irina Sferdian: Discuţii cu privire la răspunderea contractuală pentru fapta
altuia , Dreptul Nr. 8/2005, - pag. 77-97
IOAN I. BALAN: Răspunderea civilă pentru produsele cu defecte in reglementarea Legii
nr. 240/2004, Dreptul, Nr. 12/2004, (pag. 52-67)
Irina Sferdian, Lucian Bercea: Observaţii asupra răspunderii asigurătorului în asigurarea
auto obligatorie , Dreptul nr. 11/2005- pag. 105-129
Andrei-Claudiu Rus: Discuţii privitoare la modul de angajare a răspunderii asigurătorului
în cadrul asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente de
autovehicule , Dreptul 7/2006- pag. 48-57
Nicolai Mîndrilă: Prejudiciul moral cauzat prin mass-media , Dreptul nr. 2/2009 - pag.
61
Emese Florian: Discuţii în legătură cu răspunderea civilă a personalului medical pentru
neîndeplinirea obligaţiei privitoare la consimţământul informat al pacientului Dreptul Nr.
9/2008- pag. 30
Laurence Klesta, Este pacientul un consumator?, Pandectele săptămânale, nr. 16/2011, p.
2-7
Florin I. Mangu, Despre răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de
produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice, Pandectele Române, nr. 10/2008 - pag.
53-97
Contracte3
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
Gheorghe Stancu: Contribuţii aduse de doctrină la noua orientare a dreptului
contractelor (I), Dreptul nr. 6/2009 - pag. 90
Maria Dumitru: Dreptul de opţiune al creditorului în cazul neexecutării obligaţiilor
contractuale Dreptul Nr. 12/2008- pag. 17
3

Pentru tematica „Contracte”, a se vedea şi secţiunea cu acceaşi denumire din cadrul fişierului cu tematica
„Drept civil”.
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Adrian-Samuilă Rusu: Pactul de preferinţă - Dreptul nr. 11/2008 pag. 140
Vasile Pătulea: Sinteză teoretică şi de practică judiciară comparată referitoare la
condiţiile de validitate a contractului. Capacitatea de a contracta şi consimţământul (I) , Dreptul
nr. 4/2007- pag. 265-284

Gheorghe Stancu: Influenţele ordinii juridice globale asupra domeniului dreptului
contractelor Dreptul nr. 10/2008- pag. 27
Vasile Pătulea, Gheorghe Stancu: Acţiunile întreprinse în spaţiul european pentru
elaborarea unui drept comun (comunitar) al contractelor Dreptul nr. 11/2008- pag. 46
Gheorghe Piperea: Grupul de contracte, Curierul Judiciar, nr. 6/2013, pag.318-330
Ionuţ-Florin Popa: Geometria grupurilor de contracte – Testul Codului civil , Curierul
Judiciar, nr. 6/2013, pag.308-317
Alexandru-Şerban Răţoi, Iulia Golgojan, Andreea-Teodora Stănescu, Şerban-Alexandru
Stănescu: Răspunderea participanţilor grupurilor de contracte la proba de foc a insolvenţei ,
Curierul Judiciar, nr. 6/2013, pag.331-336

Gheorghe Stancu, Formarea contractelor. Atingeri aduse principiului libertăţii
contractuale, Revista de drept comercial, nr. 6/2009 - pag. 7-20

Vasile Pătulea: Grupaj de jurisprudenţă franceză referitoare la elementele care intră în
componenta fazei de formare a contractului: efectele tăcerii; caracterul convenţional al
promisiunii de a contracta; ruperea negocierilor Dreptul nr. 1/2009- pag. 232
Teodor Bodoaşcă: Consideraţii în legătură cu temeiul juridic al obligativităţii ofertei de a
contracta în materie civilă, Dreptul nr. 1/2006 - pag. 69 -78
NICOLAE CONACHI: Cu privire la admisibilitatea pronuntarii de catre instanta
judecatoreasca a unei hotarari care sa tina loc de act autentic de instrainare a unui teren, daca
exista, in acest sens, o promisiune stabilita prin conventia partilor ,Dreptul, nr. 1/2004 (pag. 6578)
Liviu Pop - Despre negocierile precontractuale şi contractele preparatorii, Revista
română de drept privat, nr. 4/2008 (pag. 94-122)
Radu Stancu: Natura juridică şi efectele promisiunii bilaterale de a contracta sub condiţia
obţinerii unui împrumut (II) , Dreptul nr. 9/2009 - pag. 53-73
Radu Stancu: Natura juridică şi efectele promisiunii bilaterale de a contracta sub condiţia
obţinerii unui împrumut (I) , Dreptul nr. 8/2009 - pag. 29
Bogdan Ionescu - Eroarea - Viciu de consimtamant în lumina dispoziţiilor Noului Cod
civil, Revista română de drept privat, nr. 5/2008 (pag. 54-78)
Vasile Pătulea: Grupaj de speţe din jurisprudenţa franceză referitoare la viciile de
consimţământ. Dolul , Dreptul nr. 2/2009- pag. 220
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Mircea N. Costin, Călin M. Costin, Incompatibilitatea dolului sub forma sugestiei sau
captaţiei cu convenţia de partaj - Studiu de caz, Pandectele Române, nr. 10/2008 - pag. 15-24
Juanita Goicovici: Intuitus personae, element al cauzei şi obiectului contractelor ,
Dreptul nr. 8/2006- pag. 68-67
Mircea N. Costin, Călin M. Costin, Aspecte particulare privind caracterul intuitu
personae şi rezoluţiunea contractului de întreţinere - studiu de caz , Pandectele Române, nr.
5/2006- pag. 196 --208
IRINA SFERDIAN: Interesul asigurabil, conditie specifica de validitate in contractul de
asigurare de bunuri, Dreptul nr. 10/2004, (pag. 98-108)
Bogdan Ionescu - Consideraţii teoretice şi practice asupra error în personam, Revista
română de drept privat, nr. 1/2008 (pag. 69-81)
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
Pierre Catala - Doua perspective inedite asupra cauzei în contracte, Revista română de
drept privat, nr. 3/2009 (pag. 198-231)
Vasile Pătulea: Sinteză teoretică şi de practică judiciară comparată referitoare la
condiţiile de validitate a contractului. Cauza licită (III) , Dreptul nr. 6/2007- pag. 250
Vasile Pătulea: Evoluţii conceptuale în privinţa obiectului contractului, reflectate în
jurisprudenţa belgiană (I) Dreptul nr. 8/2008- pag. 229
Vasile Pătulea: Sinteză teoretică şi de practică judiciară comparată referitoare la
condiţiile de validitate a contractului. Obiectul determinat (II) , Dreptul nr. 5/2007 - pag. 284DAN CHIRICĂ: Eroarea, viciu de consimţământ în materie contractuală, Dreptul nr.
7/2005, p.9-38
Mircea N. Costin, Călin M. Costin, Semnificaţia juridică a bunei-credinţe, a fraudei la
lege şi a cauzei ilicite în contracte - Studiu de caz, Pandectele Române, nr. 6/2007 - pag. 30 -43
Elise Nicoleta Vâlcu, Teorii aplicabile pentru determinarea momentului încheierii
contractului , Pandectele Române, nr. 2/2006 - pag. 196
Vasile Pătulea: Grupaj de jurisprudenţă franceză în legătură cu formarea contractelor-tip
(standardizate) Dreptul Nr. 12/2008- pag. 267
Liviu Stănciulescu, Vânzarea de consumaţie - varietate a contractului de vânzarecumpărare, Revista de drept comercial, nr. 5/2010, p. 16-23

Clauza de exclusivitate teritorială și clauza de neconcurență, elemente esențiale ale
contractului de agenție, conform Codului Civil (Legea nr. 287/2009) , Valentin-Stelian Badescu,
Dreptul, nr. 8/2012, pag. 69-83
[Jurisprudenţă comparată] Contractul de locaţie a imobilelor. Contract de locaţieadministrare. Fonduri de comerţ (Curtea de Casaţie franceză, decizia din 21 aprilie 1992, cu
notă de Teodor-Narcis Godeanu) , Dreptul nr. 11/2009 - pag. 187-189
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Alexandru Bleoancă, Ce este contractul în formă electronică (I) , Revista de drept
comercial, nr. 3/2010, p.110-122
Alexandru Bleoancă, Ce este contractul în formă electronică (II) , Revista de drept
comercial, nr. 4/2010, p.112-122
Alexandru Bleoancă, Încheierea contractului în formă electronică. Oferta de a contracta
(I), Revista de drept comercial, nr. 1/2011, p.115-122
Alexandru Bleoancă, Încheierea contractului în formă electronică. Acceptarea ofertei şi
efectele sale, Revista de drept comercial, nr. 5/2011 - pag. 126-149
Alexandru Bleoancă, Încheierea contractului în formă electronică. Oferta de a contracta
(II) , Revista de drept comercial, nr. 2/2011 - pag. 156-165
Alina Oprea, Aspecte juridice ale contractelor electronice , Pandectele Române, nr.
6/2005 - pag. 177 -192
Alexandru Bleoancă, Elemente specifice executării contractului în formă electronică ,
Revista de drept comercial, nr. 9/2011, p. 99-116
Ştefan Mihăilă, Marcel Bocşa, Reguli uniforme privind comerţul electronic (1) , Revista
de Drept Comercial, nr. 11/2009 - pag. 63-81
Ştefan Mihăilă, Marcel Bocşa, Reguli uniforme privind comerţul electronic (II) , Revista
de drept comercial, nr. 12/2009 - pag. 41-54
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
Vasile Pătulea: Caducitatea prin dispariţia "obiectului" şi "cauzei" contractului, aşa cum
este ea reflectată în doctrina şi jurisprudenţa belgiană (IV) Dreptul nr. 11/2008- pag. 250
Alexandru Bleoancă, Etapa anterioară încheierii contractului în formă electronică (II) ,
Revista de drept comercial, nr. 10/2010, p. 79-88
Alexandru Bleoancă, Etapa anterioară încheierii contractului în formă electronică (I) ,
Revista de drept comercial, nr. 9/2010, p. 46-57
Mircea N. COSTIN, Călin M. COSTIN, Incidenţa clauzelor abuzive în alte contracte
decât acelea încheiate între comercianţi şi consumatori, Pandectele române, nr. 8/2011, p. 51
Emilia Mihai, Clauzele abuzive sau avatarul consumerist al echilibrului contractual ,
Pandectele Române, nr. 10/2007 - pag. 39-68
Ionuţ-Florin Popa, Obligaţia de conformitate - cu referire specială la vânzările de
consum, Pandectele Române, nr. 5/2005 - pag. 153 -178
Ionut Florin Popa - Conformitatea lucrului vândut - intre rigiditate tradiţională şi
funcţionalism (II) , Revista română de drept privat, nr. 2/2009 (pag. 65-98)
Ionut Florin Popa - Conformitatea lucrului vândut - intre rigiditate tradiţională şi
funcţionalism (I) , Revista română de drept privat, nr. 1/2009 (pag. 132-172)
Ionut-Florin Popa - Remediile neexecutării contractului de vânzare-cumpărare, din
perspectiva Convenţiei de la Viena privind vânzarea internaţională de mărfuri (I) , Revista
română de drept privat, nr. 2/2008 (pag. 215-251)
Irina Sferdian: Opinie privind eroarea asupra substanţei în vânzarea lucrului altuia ,
Dreptul nr. 3/2006, pag. – 97-104
Alexandru Ţiclea, Verginel Lozneanu: Discuţii privind termenul de prescripţie a acţiunii
în executarea antecontractului de vânzare-cumpărare Dreptul nr. 11/2008- pag. 153
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Adrian Cristea: Discuţii privind termenul de prescripţie extinctivă în materia asigurărilor
maritime, Dreptul nr. 12/2009 - pag. 113-117
Adriana Ion, Prescripţia dreptului la acţiune al creditorilor în raporturile comerciale –
regimul juridic, fiscal şi contabil , Curierul fiscal, nr. 9/2010, p. 40-43
Corneliu Turianu: Discuţie pe tema constituţionalităţii prevederilor art. 1089 alin. 2 din
Codul civil: anatocismul , Dreptul nr. 1/2007- pag. 134-138
Ion Negru, Ionel Negru, Instituţii juridice în contingenţă cu dreptul de preemţiune,
Pandectele Române, nr. 2/2008 - pag. 61-77
ION NEGRU, DUMITRU CORNEANU; ALEXANDRU GEORGE ILIE, MARIAN
NICOLAE: Discutii in legatura cu natura juridica a dreptului de preemptiune ,Dreptul, nr.
1/2004 (pag. 22-64)
VALERIU STOICA: Dreptul de preempţiune la vânzarea terenurilor agricole si a celor cu
destinaţie forestieră, Dreptul, Nr. 2/2004, (pag. 38-71)
Octavia Rădulescu, Amalia Tudor, Paula Rosenberg, Legiuitorul a reintrodus în Codul
civil răscumpărarea bunului vândut , Revista de Drept Comercial, nr. 11/2009 - pag. 47-50
Juanita Goicovici, Sancţionarea încălcării pactului de preferinţă, Pandectele Române, nr.
4/2008 - pag. 17 -35
Stelian Ioan Vidu: Dreptul de retenţie în cazul conexităţii juridice, formă de manifestare
a excepţiei de neexecutare , Dreptul nr. 11/2006- pag. 69-84
Ioan Popa: Cesiunea contractului , Dreptul nr. 10/2006- pag. 122-135
Juanita Goicovici: Cesiunea convenţională a contractului , Dreptul nr. 1/2007- pag. 52-86
Octavia Rădulescu, Alex Lazăr, Octavian Rădulescu, Despre cesiunea de drepturi
litigioase şi retractul litigios. Aspecte controversate. Drept comparat, Revista de drept comercial,
nr. 7/2009 - pag. 28-36
Contract de întreţinere. Înstrăinarea de către debitorii contractului de întreţinere a
imobilului, ce făcea obiectul contractului, către terţe persoane. Problema necesităţii acordului
creditorului întreţinerii (Curtea de Apel Târgu-Mureş, Secţia civilă, decizia nr. 319/A din 6 mai
2004, cu notă de Radu Cridon) , Dreptul nr. 3/2007- pag. 169-181
Mircea N. Costin, Călin M. Costin, Aspecte particulare privind caracterul intuitu
personae şi rezoluţiunea contractului de întreţinere - studiu de caz , Pandectele Române, nr.
5/2006- pag. 196 –208
Nora Andreea Draghie, Aspecte teoretice şi practice privind condiţiile cerute pentru
admisibilitatea rezoluţiunii judiciare, Revista română de drept privat, nr. 6/2009, p. 48-86
Valeriu Stoica: Declaraţia unilaterală de rezoluţiune , Dreptul nr. 8/2006- pag. 36
Mircea N. Costin, Călin M. Costin, O ipoteză particulară de activare a clauzei de dezicere
- Studiu de caz, Pandectele Române, nr. 1/2007 - pag. 201-214
REMUS SAS: Discutii privind aplicarea principiului de drept "resoluto jure dantis,
resolvitur jus accipientis", Dreptul nr. 10/2004, (pag. 109-122)
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Titus Prescure, Despre condiţiile în care poate fi pronunţată o hotărâre judecătorească
sau arbitrală care să ţină loc de contract, în contextul reglementărilor Titlului X al Legii nr.
247/2005 şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 51/1997, cu modificările şi completările ulterioare ,
Pandectele Române, nr. 2/2007 - pag. 206 -213
Juanita Goicovici: Discuţii în legătură cu solemnitatea contractului de donaţie, Dreptul
nr. 7/2005, p. 39-53
Dan Chirică - Donaţii deghizate şi indirecte, Revista română de drept privat, nr. 3/2009
(pag. 56-71)
Dan Chirica - Liberalităţile ca specie a actelor juridice, Revista română de drept privat,
nr. 4/2008 (pag. 15-32)
Dan Chirica - Darul manual, Revista română de drept privat, nr. 6/2008 (pag. 37-51)
Mădălina Grigorovici: Acte de liberalitate ce pot fi efectuate de către societăţile
comerciale Dreptul nr. 5/2010 - pag. 113-120
Acidalia-Maria Toader: Discuţii în legătură cu persoanele care au calitate procesuală
activă în acţiunea de evacuare a chiriaşului sau a fostului chiriaş al locuinţei , Dreptul nr.
3/2006, pag. – 149-150
Mircea Duţu: Consideraţii referitoare la mandatul special , Dreptul nr. 4/2006- pag. 183190
Vasile Pătulea: Obligaţia de transparenţă în cazul mandatului cu reprezentare. Mandat
exercitat prin semnătura apocrifă a mandantului , Dreptul nr. 3/2006, pag. – 93-96
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
Ilie Urs: Obligaţia de restituire a împrumutului de consumaţie oglindită în doctrină şi în
practica judecătorească, Dreptul nr. 3/2005, p. 127-135
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
Lucilla Gatt - Sistemul normativ şi soluţiile inovatoare ale Codului european al
contractelor, Revista română de drept privat, nr. 2/2008 (pag. 268)
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Georgeta Maxim,Societăți pe acțiuni. Imposibilitatea unei societăți de a solicita
constatarea nulității propriei hotărâri A.G.A. , Revista română de dreptul afacerilor, nr. 4/2013,
pag.133-135
Dragoş Călin,Societate pe acțiuni. Alegerea administratorilor prin metoda votului
cumulativ. Modificarea actului constitutiv , Revista română de dreptul afacerilor, nr. 4/2013,
pag.136-141
Dragoş Călin, Gabriel Lupaşcu, Societăți comerciale. Majorarea capitalului social anterior
finalizării majorării capitalului social hotărâtă anterior. Nulitate (ICCJ, secția comercială,
decizia nr. 4576 din 7 octombrie 2005, pronunțată în dosarul comercial nr. 2136/2005) , Revista
română de dreptul afacerilor, nr. 3/2013, pag.138-143

Emanuel Albu – Societate comerciala. Licenţe de concesiune pentru exploatare miniera.
Condiţiile de modificare a redevenţei (I.C.C.J., Secţia de contencios administrativ si fiscal,
Decizia nr.267 din 22 ianuarie 2013) — Societate comerciala. Taxa pe valoarea adăugata. Cerere
de rambursare. Documentele necesare (I.C.C.J., Secţia de contencios administrativ si fiscal,
Decizia nr.299 din 22 ianuarie 2013) — Societate comerciala. Import de sare din afara spaţiului
Uniunii Europene. Necesitatea obţinerii unui buletin de analiza a radioactivităţii eliberat de un
laborator acreditat in Comunitatea Europeana (I.C.C.J., Secţia de contencios administrativ si
fiscal, Decizia nr.5210 din 7 decembrie 2012) , Revista de Drept Comercial nr. 4/2013, pag. 4861
Emanuel Albu, — Societate comerciala. Operaţiuni valutare pe piaţa spot. Lipsa
autorizaţiei pentru aceste operaţiuni. Consecinţe (I.C.C.J., Secţia de contencios administrativ si
fiscal, Decizia nr. 4326 din 25 octombrie 2012) — Societate comerciala. Participare la întâlnirea
care avea ca scop realizarea unei înţelegeri anticoncurenţiale. Prezumţia de aderare la scopul
întâlnirii, care nu a fost răsturnata. Consecinţe (I.C.C.J., Secţia de contencios administrativ si
fiscal, Decizia nr. 3434 din 11 septembrie 2012) , Revista de Drept Comercial nr. 2/2013, pag.
68-79
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Procedură
Csaba Bela Nász — Recurs la o hotărâre pronunţata de o instanţa de recurs.
Inadmisibilitate. Litigiu al cărui obiect are o valoarea de pana la 100.000 lei inclusiv (Curtea de
Apel Timisoara, Secţia a II-a civila, decizia civila nr. 181 din 24 ianuarie 2012, C.B.N.) — Cerere
de recurs semnata de avocat. Lipsa împuternicirii avocaţiale. Consecinţe (Curtea de Apel
Timisoara, Secţia a II-a civila, decizia civila nr. 454 din 21 februarie 2012, C.B.N.) — Litigiu
intre profesionişti. Suspendarea provizorie a executării vremelnice a hotărârii apelate. Condiţii
(Curtea de Apel Timisoara, Secţia a II-a civila, sentinţa civila nr. 10 din 15 februarie 2012,
C.B.N.) — Judecata. Neanalizarea aparerilor uneia dintre părţi. Consecinţe (Curtea de Apel
Timisoara, Secţia a II-a civila, decizia civila nr. 234 din 31 ianuarie 2012, C.B.N.) , Revista de
Drept Comercial nr. 4/2013, pag. 62-76
Gherghina Lotus, Societăţi comerciale — Nulitate hotărâre AGA. Obligaţia de convocare
(Decizia nr. 12 din 9 februarie 2011 – Secţia comerciala) Contracte — Simulaţia si mandatul fără
reprezentare (Decizia nr. 158/2011 din 25 octombrie 2011 – Secţia a III-a civila) Drept procesual
civil — Competenta generala. Necompetenta instanţelor romane (Decizia nr. 62/2011 din 20
aprilie 2011 – Secţia comerciala) — Revizuire. Hotărârea obţinuta ulterior – Înscris nou (Decizia
nr. 136 din 6 octombrie 2011 – Secţia a III-a civila) — Îndeplinirea procedurii prealabile In
cazul cererii de intervenţie In interes propriu. Condiţii (Decizia nr. 155 din 20 octombrie 2011 –
Secţia a III-a civila) — Necompetenta instanţei. Declinarea competentei In favoarea instanţei
arbitrale (Decizia nr. 200 din 6 decembrie 2011 – Secţia a III-a civila) — Contestaţie In anulare.
Nelegala compunere a completului de judecata nu se circumscrie noţiunii de necompetenta de
ordine publica. Încălcarea drepturilor fundamentale prin prisma dispoziţiilor CEDO (tribunal
imparţial) ar putea constitui motiv de revizuire (Decizia nr. 129 din 5 octombrie 2011 – Secţia a
III-a civila) , Revista de Drept Comercial nr. 3/2013, pag.
Csaba Bela Nász, Litigiu intre profesionişti. Cerere reconvenţionala. Lipsa procedurii
prealabile. Irelevanta. Cereri noi formulate prin concluziile scrise. Inadmisibilitate (Curtea de
Apel Timisoara, Secţia a II-a civila, decizia civila nr. 22 din 24 ianuarie 2012, C.B.N.) — Litigiu
intre profesionişti evaluabil in bani. Conciliere directa prealabila. Condiţii (Curtea de Apel
Timisoara, Secţia a II-a civila, decizia civila nr. 13 din 17 ianuarie 2012, C.B.N.) — Incalcarea
dreptului la apărare si a principiului contradictorialităţii. Consecinţe (Curtea de Apel Timisoara,
Secţia a II-a civila, decizia civila nr. 193 din 24 ianuarie 2012, C.B.N.) — Litigiu intre
profesionişti. Culpa procesuala. Consecinţe. Reducerea onorariului de avocat. Condiţii (Curtea
de Apel Timisoara, Secţia a II-a civila, decizia civila nr. 10 din 17 ianuarie 2012, C.B.N.) —
Procedura insolvenţei. Contestaţie la tabelul de creanţe. Creditor care nu se regăseşte pe lista
întocmita de debitor. Consecinţe (Curtea de Apel Timisoara, Secţia a II-a civila, decizia civila nr.
32 din 10 ianuarie 2012, C.B.N.) — Procedura insolvenţei. Cerere de înscriere la masa credala.
Autoritate de lucru judecat. Condiţii (Curtea de Apel Timisoara, Secţia a II-a civila, decizia
civila nr. 748 din 22 martie 2012, C.B.N.) , Revista de Drept Comercial nr. 2/2013, pag. 80-106

Insolvenţă
Nechifor Veta - Decizii selectate si prezentate - Curtea de Apel Suceava — Dizolvarea de
drept a unei societati comerciale Neatacarea cu recurs a încheierii judecătorului – delegat la
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O.R.C. a încheierii de dizolvare si neformularea unei cereri pentru numirea unui lichidator.
Consecinţe (Decizia nr. 19/18 ianuarie 2007) — Insolventa. Atragerea răspunderii materiale a
foştilor administratori ai societăţii debitoare. Închiderea procedurii insolvenţei prin aceeaşi
hotărâre. Consecinţe asupra executării silite a hotărârii de atragere a răspunderii materiale
(Decizia nr.75/17 ianuarie 20 ianuarie 2008) — Insolventa. Atragerea răspunderii patrimoniale a
administratorului societăţii debitoare. Efectele actului adiţional prin care parata a fost cooptata
ca administrator al societăţii, act ce nu a fost înregistrat in Registrul Comerţului (Decizia
nr.54/25 ianuarie 2007) — Insolventa. Atragerea răspunderii patrimoniale a fostului
administrator al societăţii debitoare. Lipsa culpei acestuia pentru faptul ca nu a ţinut contabilitatea in conformitate cu legea. Consecinţe (Decizia nr. 53/25 ianuarie 2007) — Insolventa.
Atragerea răspunderii patrimoniale a persoanelor prevăzute la art.138 alin.(1) din Legea
nr.85/2006. Inexistenta raportului de cauzalitate dintre fapta ilicita si prejudiciu. Consecinţe
(Decizia nr.1473/18 octombrie 2007) — Insolventa. Cerere de autorizare formulata in temeiul
art. 138 alin. (3) din Legea nr.85/2006. Admisibilitate (Decizia nr. 112/23 ianuarie 2008) —
Insolventa. Cereri succesive de deschidere a procedurii insolvenţei formulata de către debitor si
una sau mai multe cereri formulate de creditori nesoluţionate încă. Prevalenta (Decizia nr. 505/
3 aprilie 2008) — Insolventa. Contestaţie la cererea introductiva. Aplicarea greşita a disp. art. 3
pct.1 si 6 din Legea nr. 85/2006 (Decizia nr.200/07 martie 2007) — Insolventa. Închiderea
procedurii falimentului. Neîndeplinirea de către lichidator a obligaţiei de întocmire a raportului
final, prev. la art.132 alin.(2) din Legea nr. 85/2006. Consecinţe (Decizia nr.113/15 februarie
2007) — Insolventa. Închiderea procedurii falimentului. Omisiunea comunicării către creditori
a raportului final împreuna cu bilanţul general. Consecinţe (Decizia nr.115/15 februarie 2007)
— Insolventa. Închiderea procedurii in temeiul art.131 din Legea nr.85/2006. Inutilitatea
prezen¬tarii unui bilanţ general (Decizia nr.712 din 24 mai 2007) — Insolventa. Închiderea
procedurii in temeiul art.131 din Legea nr.85/2006. Necesitatea intoc¬mirii raportului final
(Decizia nr.16/10 ianuarie 2008) — Insolventa. Notificarea creditorilor in confor¬mitate cu disp.
art.61 din Legea nr.85/2006. Sancţiunea neîndeplinirii acestei obligaţii (Decizia nr.1406 din 11
octombrie 2007) — Insolventa. Preţul de pornire la vânzarea prin licitaţie a bunurilor
debitorului, stabilit de evaluator. Caracterul orientativ al acestuia (Decizia nr. 836/25 iunie
2008) — Insolventa. Reorganizarea activităţii debito¬rului pe baza de plan. Neîndeplinirea
condiţiilor prevăzute de lege cu privire la planul propus de debitor. Consecinţe (Decizia
nr.161/01 martie 2007), , Revista de Drept Comercial nr. 4/2013, pag. 77-101
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