Procedura în litigiile cu profesioniştii

Angelica Roşu, Finalizarea medierii comerciale. Natura şi forţa juridică a acordului ,
Revista de drept comercial, nr. 7-8/2009 - pag. 77-89
Emöd Veress, Consideraţii privind procedura concilierii în litigiile comerciale, Curierul
Judiciar, nr. 11/2009 - pag. 619-624
Iulia Vucmanovici, Consecinţa neîndeplinirii, în regimul noului Cod de procedură civilă,
a procedurii concilierii prealabile în litigiile comerciale, Revista de drept comercial, nr. 3/2011
- pag. 169-174
Implicaţiile noului Cod civil şi ale noului Cod de procedură civilă în materia concilierii
directe în litigiile dintre profesionişti derivate din contractele de furnizare a serviciilor, Oliviu
Puie, Augustin Vasile Fărcaş, Pandectele Române, nr. 10/2012, pag. 94-104
Mihail C. Barbu, Avocat - Baroul Bucureşti, Efectivitatea convocării la conciliere în
materie comercială , Revista de Drept Comercial, nr. 10/2009 - pag. 87-91
Profesor univ. dr. Gheorghe Dinu, Avocat, Procedura concilierii prealabilă.
Prematuritatea acţiunii civile duce sau nu la întreruperea termenului de prescripţie extinctivă? ,
Revista de Drept Comercial, nr. 11/2009- pag.15-21

Ioan I. Bălan: Aprecieri critice în legătură cu soluţionarea unor incidente procedurale
privind competenţa teritorială alternativă a instanţelor judecătoreşti în cererile referitoare la
obligaţii comerciale , DREPTUL Nr. 12/2008- pag. 146-153
Lucian Bojin, Judecarea acţiunii în anularea hotărârii adunării generale a acţionarilor şi a
cererii de suspendare, Pandectele române, nr. 1/2010, p. 55-70
Mihaela Ion: Regimul probelor în domeniul legislaţiei concurenţei, Dreptul 10/2009 pag. 104-106
Mihail Udroiu, Diana Ungureanu, Ovidiu Predescu: Aplicarea standardelor europene
referitoare la dreptul la tăcere şi la privilegiul împotriva autoincriminării în dreptul comunitar
al concurenţei , Dreptul nr. 9/2009 - pag. 224-243
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)
Emöd Veress, Consideraţii privind procedura concilierii în litigiile comerciale, Curierul
Judiciar, nr. 11/2009 - pag. 619-624
Iulia Vucmanovici, Consecinţa neîndeplinirii, în regimul noului Cod de procedură civilă,
a procedurii concilierii prealabile în litigiile comerciale, Revista de drept comercial, nr. 3/2011
- pag. 169-174
Implicaţiile noului Cod civil şi ale noului Cod de procedură civilă în materia concilierii
directe în litigiile dintre profesionişti derivate din contractele de furnizare a serviciilor, Oliviu
Puie, Augustin Vasile Fărcaş, Pandectele Române, nr. 10/2012, pag. 94-104
1

Mihail C. Barbu, Avocat - Baroul Bucureşti, Efectivitatea convocării la conciliere în
materie comercială , Revista de Drept Comercial, nr. 10/2009 - pag. 87-91
Profesor univ. dr. Gheorghe Dinu, Avocat, Procedura concilierii prealabilă.
Prematuritatea acţiunii civile duce sau nu la întreruperea termenului de prescripţie extinctivă? ,
Revista de Drept Comercial, nr. 11/2009- pag.15-21

Ion Deleanu, Gheorghe Buta - Măsuri normative pentru simplificarea şi accelerarea
soluţionării diferendelor juridice având ca obiect unele categorii de creanţe - Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 119/2007, Revista română de drept privat, nr. 2/2008 (pag. 49-68)
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
Delia Narcisa Theohari: Recuperarea creanţelor prin intermediul procedurilor somaţiei şi
ordonanţei de plată. Analiză comparativă a regulilor procedurale , Curierul judiciar, nr. 4/2010 pag. 203-208
Florin Stâncă, Discuţii privind instituţia somaţiei de plată şi a ordonanţei de plată în
legislaţia şi jurisprudenţa română, Dreptul nr. 9/2011, p. 141-153
Oleg Burlacu, Revizuirea hotărârilor date în temeiul Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului nr. 119/2007. Admisibilitatea , Revista de drept comercial, nr. 6/2011 - pag. 163166
Notă de Petre Piperea: Ordonanţă preşedinţială având ca obiect suspendarea efectelor
unei tranzacţii efectuate pe piaţa de capital. Admisibilitate. Cerere de intervenţie. Excepţia
lipsei calităţii de reprezentant Jud. Craiova, Sentinţa civilă nr. 5438/03.04.2013 (nedeﬁnitivă) ,
Curierul Judiciar, nr. 3/2013, pag.132-136
Cătălin-Silviu Săraru, Sunt compatibile procedurile speciale de somaţie de plată şi
ordonanţă preşedinţială cu litigiile de contencios administrativ având ca obiect contractele
administrative? , Curierul Judiciar nr. 3/2010, - pag. 153
Florin Aurel Moţiu, Reexaminarea somaţiei europene de plată, Pandectele române, nr.
6/2009- pag. 73-80
Diana-Flavia Cupşan-Morar: Somaţia de plată europeană. Somaţia şi ordonanţa de plată
în dreptul român, Dreptul, nr. 3/2010 - pag. 156-176
Raluca Dinu, Arbitrajul internaţional: delimitări de competenţe între Curtea
Permanentă de Arbitraj, Tribunalul Internaţional pentru Dreptul Mării şi Mecanismele
jurisdicţionale NAFTA , Revista de drept comercial, nr. 7-8/2011, p. 155-172
Angelica Roşu, Desemnarea mediatorului în litigiile comerciale internaţionale (II) ,
Revista de drept comercial, nr. 10/2010, p. 67-79
Angelica Roşu, Desemnarea mediatorului în litigiile comerciale internaţionale (II) ,
Revista de drept comercial, nr. 9/2010, p. 46-57
Adrian Dobre: Acţiunea în anularea hotărârii arbitrale, Pandectele săptămânale, nr.
9/2011 - pag. 4-10

2

Raporturile juridice comerciale și implicațiile actualului Cod Civil cu privire la
aplicabilitatea, în România, a Convenției de la New York (1958) privind recunoașterea și
executarea hotărârilor arbitrale străine, Crenguta Leaua, Dreptul, nr. 5/2012, pag. 102 -110

3

