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Articole și studii: 

 

      1.  Dobândirea în proprietate a terenurilor cu sau fără construcţii de către 

persoanele fizice, Studia Universitatis „Babeş-Bolyai”, Jurisprudentia nr. 1/1973, p. 

105-121; 

      2.  Consideraţii asupra transmiterii dreptului de proprietate prin acte juridice, 

Studia Universitatis „Babeş-Bolyai”, Jurisprudentia nr. 1/1974, p. 144-156;  

      3. Interdicţia înstrăinării prin acte juridice între vii a terenurilor virane din 

intravilanul localităţilor urbane, Studii şi cercetări juridice nr. 1/1974, p. 114-125;  

       4. Aspecte ale regimului juridic al terenurilor ocupate sau destinate construcţiei de 

locuinţe, proprietate personală, Studia Universitatis „Babeş-Bolyai”, Jurisprudentia nr. 

1/1975, p. 47-59; 

5.  Propunere de lege ferenda cu privire la soluţionarea unor litigii patrimoniale în 

cooperaţia agricolă, Studia Universitatis „Babeş-Bolyai”, Jurisprudentia nr. 1/1976, p. 

70-83; 

      6.  Consideraţii cu privire la regimul juridic al terenurilor din intravilanul 

localităţilor, Revista română de drept nr. 7/1975, p. 55-67; 

7. Cu privire la recuperarea unor daune produse în patrimoniul organizaţiilor 

cooperatiste, Studii şi cercetări juridice nr. 2/1976, p. 166-179; 

8.  Implicaţii ale modificării statutului cooperativei agricole asupra regimului 

juridic al unor terenuri, Studia Universitatis „Babeş-Bolyai”, Jurisprudentia nr. 

2/1976, p. 66-78; 

9.  Simetrii şi asimetrii în actele juridice civile, Studii şi cercetări juridice nr. 

4/1976, p. 370-385; 

    10. Despre metoda de reglementare în dreptul civil, Studia Universitatis „Babeş-

Bolyai”, Jurisprudentia nr.2/1976 p. 49-57;  

    11. Regimul  juridic al terenurilor destinate localităților, rezumatul  tezei  de  

doctorat, Universitatea” Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca,1977, 50 pagini;                                                                                           
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  12. Dobândirea de către stat a unor terenuri din perimetrul construibil al localităţilor 

în cazul înstrăinării construcţiilor, Studia Universitatis „Babeş-Bolyai”, Jurisprudentia 

nr. 2/1977, p. 40-48; 

  13. Schimbul de terenuri, Studia Universitatis „Babeş-Bolyai”, Jurisprudentia nr. 

2/1977, p. 57-65; 

  14. Incidenţa prevederilor Legilor nr.58/1974 şi nr.59/1974 cu privire la sistarea 

coproprietăţii asupra imobilelor, Studii şi cercetări juridice nr. 4/1977, p. 320-334;  

  15. Cu privire la admisibilitatea constituirii dreptului de superficie, Studia 

Universitatis „Babeş-Bolyai”, Jurisprudentia nr. 1/1978, p. 57-64;  

  16. Opinii cu privire la interzicerea desfacerii contractului de muncă pe timpul stării 

de graviditate, Studia Universitatis „Babeş-Bolyai”, Jurisprudentia nr. 2/1978, p. 74-

88; 

  17. Limitele libertăţii contractuale, Studia Universitatis „Babeş-Bolyai”, 

Jurisprudentia nr. 1/1979, p. 45-60; 

  18. Domeniul de aplicare a uzucapiunii în dreptul civil român actual, Revista română 

de drept nr. 3/1979, p. 56-48; 

  19. Cu privire la regimul juridic al terenurilor proprietatea membrilor cooperativelor 

agricole de producţie, Revista română de drept nr. 8/1979, p. 18-23;     

  20. Probleme controversate privind fundamentele răspunderii civile, Studia 

Universitatis „Babeş-Bolyai”, Jurisprudentia nr. 1/1979, p. 38-52;  

  21. Acţiunea în simulaţie, Studia Universitatis „Babeş-Bolyai”, Jurisprudentia nr. 

2/1979, p. 56-65; 

  22. Natura raporturilor juridice dintre stat şi beneficiarii folosinţei funciare, Studia 

Universitatis „Babeş-Bolyai”, Jurisprudentia nr. 1/1980, p. 40-53;  

  23. Analiză de practică judiciară în materia antecontractului de vânzare-cumpărare a 

terenurilor cu sau fără construcţii, Studia Universitatis „Babeş-Bolyai”, Jurisprudentia 

nr. 2/1980, p. 27-45; 

  24. Ieşirea din indiviziune cu privire la terenurile din perimetrul construibil al 

localităţilor dobândite prin moştenire legală, Studia Universitatis „Babeş-Bolyai”, 

Jurisprudentia nr. 1/1981, p. 37-44; 
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    25. Cu privire la fundamentarea răspunderii fără culpă a părinţilor pentru 

prejudiciile cauzate de copiii lor minori, Studia Universitatis „Babeş-Bolyai”, 

Jurisprudentia nr. 1/1982, p. 42-50; 

   26. Despre existenţa unui drept la locuinţă, Studia Universitatis „Babeş-Bolyai”, 

Jurisprudentia nr. 2/1982, p. 32-38; 

   27. Cu privire la o nouă calificare juridică a termenului de un an prevăzut de art. 52 

din Legea nr.4/1973, Studia Universitatis „Babeş-Bolyai”, Jurisprudentia nr. 1/1983, 

p. 25-37; 

   28. Analiza practicii judiciare în materia regimului juridic al fructelor produse de un 

bun aflat în coproprietate, Studii şi cercetări juridice nr. 2/1984, p. 162-180; 

   29. Consideraţii cu privire la administrarea, gospodărirea şi gestionarea 

patrimoniului unităţilor de stat, Studii şi cercetări juridice nr. 3/1984, p. 221-235;  

   30. Dreptul real al asociaţiilor economice mixte, Studia Universitatis „Babeş-

Bolyai”, Jurisprudentia nr. 1/1985, p. 42-53; 

   31. Corelaţia dintre titlurile locative şi reglementarea stabilirii domiciliului, Studia 

Universitatis „Babeş-Bolyai”, Jurisprudentia nr. 2/1985, p. 37-47;  

   32. Încercare de sinteză a evoluţiei principalelor teorii cu privire la fundamentarea 

răspunderii civile delictuale, Studia Universitatis „Babeş-Bolyai”, Jurisprudentia nr. 

2/1986, p. 43-58; 

    33. Dreptul real al întreprinderilor şi instituţiilor anexă cu personalitate juridică 

înfiinţate de organizaţiile cooperatiste şi de alte organizaţii obşteşti, Studia 

Universitatis „Babeş-Bolyai”, Jurisprudentia nr. 1/1987, p. 69-76; 

    34. Dreptul real al asociaţiilor economice intercooperatiste asupra bunurilor 

proprietatea cooperativelor asociate, Studia Universitatis „Babeş-Bolyai”, 

Jurisprudentia nr. 2/1987, p. 62-70;  

    35. Aplicarea principiului echităţii în activitatea de soluţionare a litigiilor civile, 

Revista economică. Supliment nr. 30/1988, p. 4-9; 

    36. Ipoteze de răspundere fără culpă pentru fapta proprie a persoanei fizice, Revista 

economică. Supliment nr. 41/1988, p. 11-17; 

    37. Reglementarea răspunderii fără culpă într-un nou cod civil al României, Revista 

economică. Supliment nr. 68/1988, p. 14-20; 
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38. On the Interpretation and enforcement by Courts of Justice of the Civil Law 

Provision in Acord with Equite Standarde, Studia Universitatis „Babeş-Bolyai”, 

Jurisprudentia nr. 2/1988, p. 22-32; 

39. Aspecte teoretice şi practice privind repararea prejudiciului prin echivalent 

bănesc în cadrul răspunderii civile delictuale, în vol. „Dinamica relaţiilor sociale 

reglementate de lege, oglindită în teoria şi practica dreptului”, Centrul de Ştiinţe 

Sociale, Cluj-Napoca, 1989, p. 192-206; 

40. Contribuţia practicii judiciare la stabilirea unor noi criterii şi modalităţi de 

determinare a întinderii reparaţiei în cadrul răspunderii civile delictuale, Studia 

Universitatis „Babeş-Bolyai”, Jurisprudentia nr. 2/1989, p. 54-63;  

41. Reconstituirea şi constituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor 

care s-au aflat în patrimoniul cooperativelor agricole, Studia Universitatis „Babeş-

Bolyai”, Jurisprudentia nr. 1/1992, p. 57-72;  

42. Reconstituirea şi constituirea dreptului de proprietate particulară asupra 

terenurilor aflate în proprietatea statului, Studia Universitatis „Babeş-Bolyai”, 

Jurisprudentia nr. 2/1992, p. 82-97; 

43.  The Liability  for Ecologique Damages, Edinburg Law Review, July,1992, 

p.211-232; 

44.  Dreptul de proprietate publică, Analele Universităţii din Oradea, Drept, 1993, 

p. 60-73;  

45. Avantajele practice ale publicităţii imobiliare prin cărţi funciare, Analele 

Universităţii din Oradea, Drept, 1994, p. 38-55; 

46. Unele aspecte în legătură cu răspunderea pentru prejudiciile cauzate prin acte 

administrative ilegale, Dreptul nr. 9/1994, p. 30-39; 

47. Excepţiile de la caracterul inviolabil al dreptului de proprietate privată, Pro 

Jure, 1995, p. 22-35; 

48. Exproprierea pentru cauză de utilitate publică, Studia Universitatis „Babeş-

Bolyai”, Jurisprudentia nr. 1-2/1995, p. 31-41;  

49. Problema reevaluării creanţelor contractuale, Pro Jure, 1997, p. 13-22;  

50. Exercitarea dreptului de proprietate publică, Pro Jure, 1998, p. 20-35; 
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51. El estado actual del derecho civil en Rumania, Proyecto Social  nr. 

9/2001,Zaragoza, Spania p.36-49;  

52.  Răspunderea civilă pentru daunele nucleare, Dreptul nr. 7/2002, p. 53-72;  

53. Câteva consideraţii generale referitoare la categoria datoriilor de valoare, 

Dreptul nr. 9/2002p. 64-70; 

54. Riscul de dezvoltare, Studia Universitatis „Babeş-Bolyai”, Jurisprudentia nr. 

1/2003, p. 27-33; 

55.  Răspunderea contractuală pentru fapta altuia, Dreptul nr. 11/2003, p. 66-76; 

56. Discuţii de lege lata cu privire la recunoaşterea existenţei unui principiu de 

răspundere civilă delictuală pentru fapta altuia consacrat în Codul civil român, Dreptul 

nr. 8/2004, p. 55-73; 

57. Discutions de lege lata sur la reconnaissance d`un  principe  de la 

responsabilitė du  fait d`autrui  aux termes de l`article 1000 alinea premier du Code  

civil Roumain, Melange en l`honneur du professeur Giusepe Gandolfi, vol IV, Giufre 

Pavia-Italia Editor, 2004, p132-148; 

58. Discuţii în legătură cu unele clasificări ale obligaţiilor după obiectul lor, 

Dreptul nr. 8/2005, p. 54-76; 

59. Acţiunea oblică, Pandectele Române nr. 1/2006, p. 144-161; 

60. Acţiunile directe în dreptul privat, Dreptul nr. 5/2006, p. 9-33; 

61. Cesiunea de creanţă în dreptul civil român, Dreptul nr. 3/2006, p. 9-34; 

62.  Novaţia – mijloc juridic de transformare a obligaţiilor civile, Dreptul nr. 6/2006, 

p. 33-53; 

63. Delegaţia în dreptul civil român, cale de realizare a dinamicii obligaţiilor, 

Dreptul nr. 7/2006, p. 29-47; 

64.  Acţiunea pauliană (1), Curierul Judiciar nr. 4/2006, p. 68-93; 

65.  Acţiunea pauliană (2), Curierul Judiciar nr. 5/2006, p. 41-50; 

66.  Reglementarea răspunderii subsidiare în Proiectul Noului Cod civil, Dreptul 

nr. 10/2007, p. 22-72; 

67. Scurte consideraţii referitoare la analiza economică a contractului. Teoria 

„Efficient Breach of Contract”, Dreptul nr. 11/2007, p. 78-92; 
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68. Încercare de sinteză a principalelor teorii referitoare la fundamentele 

contractului, cu privire specială asupra teoriei autonomiei de voinţă şi teoriei 

solidarismului contractual, Revista română de drept privat nr. 5/2007, p. 75-118; 

69. Despre negocierile precontractuale şi contractele preparatorii, Revista română 

de drept privat nr. 4/2008, p. 94-122; 

70.  Echilibrul contractual şi leziunea în contracte, Dreptul nr. 11/2008, p. 79-98; 

71. Tabloul general al răspunderii civile în textele noului Cod civil, Revista 

română de drept privat nr. 1/2010, p. 143-232; 

72. Reglementarea răspunderii delictuale pentru fapta altuia în textele noului Cod 

civil, Dreptul nr. 5/2010, p. 32-55; 

73. Reglementările noului Cod civil cu privire la repararea prejudiciului în cazul 

răspunderii delictuale, Dreptul nr. 6/2010, p. 23-45; 

74. Reglementarea fidejusiunii în textele noului Cod civil, în colaborare cu Stelian 

Ioan Vidu, Revista română de drept privat nr. 2/2011, p. 194-212; 

75. Executarea contractului sub autoritatea principiului solidarismului contractual, 

Dreptul nr. 7/2011, p. 72-110; 

76. Reglementarea clauzei penale în textele noului Cod civil, Dreptul nr. 8/2011, p. 

11-28; 

77. Concepţia redactorilor noului Cod civil cu privire la structura răspunderii 

civile: dualitate sau unitate?, Culegere de studii în onoarea prof. univ. dr. Ernest 

Lupan, Universitatea Sapientia, Cluj-Napoca, 2011, 25 pagini; 

78. Prefaţă la lucrarea Îmbogăţirea fără justă cauză. Studiu comparativ în dreptul 

german şi român, autor Ciprian Păun, Editura Wolters Kluwer, Bucureşti, 2009, p. 15-

22; 

79. Prefaţă la lucrarea Răspunderea civilă delictuală subiectivă, autor Lacrima 

Rodica Boilă, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2009, p. XV-XXI; 

80. Prefaţă la lucrarea Regimul juridic al dobânzii moratorii, autor Maria Dumitru, 

Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2010, p. 9-15; 

81. Prefaţă la monografia Dreptul de retenţie în raporturile juridice civile, autor 

Stelian Ioan Vidu, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2010, p. 7-13; 
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82. Prefaţă la monografia Conformitatea lucrului vândut, autor Ionuţ-Florin Popa, 

Editura Universul Juridic, Bucureşti; 2010, p. 9-15; 

83. Prefaţă la monografia Bunurile temporale ale Bisericii, vol. I, autor Liviu-

Marius Harosa, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011, p. 15-21; 

84. Structura răspunderii civile în dreptul român. Unitate sau dualitate? Revista 

Dreptul nr. 2/2012, p. 22-45; 

85. Prefaţă la lucrarea Rezoluţiunea şi rezilierea contractului, autor Ionuţ Florin 

Popa, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012, p. 8-17; 

86. Unele exigenţe ale solidarismului contractual în cazul nerealizării de către o 

parte contractantă a interesului celeilalte părţi, Revista română de drept privat nr. 

2/2012, p. 187-210; 

87. Despre exercitarea unor prerogative contractuale sub autoritatea solidarismului 

contractual în cazul neexecutării obligaţiilor de către o parte contractantă, în volumul 

„In honorem. Prof. univ. dr. Radu I. Motica, Universul Juridic, Bucureşti, 2012, p. 

176-193; 

88. Îmbogăţirea fără justă cauză în reglementarea noului Cod civil, Dreptul nr. 

7/2013, p. 11-35; 

89. Plata nedatorată în reglementarea noului Cod civil, Dreptul nr. 12/2013, p. 13-

33; 

90. Prefață la monografia „Transferul  dreptului  de  proprietate  prin vânzare”, 

autor  Șerban  Mircioiu, Editura  Universul  Juridic, București, 2014, p.9-20; 

91. Prefață la monografia” Intentional Torts”, autor  Adrian Tamba, Editura 

Universul Juridic, București, 2015, p. 5-15;   

92. Excepţia de neexecutare – remediu natural al neexecutării contractului în 

reglementarea noului Cod civil, Dreptul nr. 3/2015, p. 7-35; 

93. Prefață la  monografia „Buna și reaua-credință în negocierea și executarea  

contractelor de drept comun”, autor  Marius Floare, Editura  Universul Juridic, 

București, 2015, p.5-18; 

94. Cesiunea sau  preluarea contractuală  directă  cu  titlu  particular a datoriilor  în 

dreptul civil român, Revista  română  de  drept  privat  nr.2/2016, p.72-95;                 
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95. Solidarismul contractual și  obligațiile  părților  în  cursul  executării  

contractelui, Revista  română  de drept privat nr. 1/2017, p. 317-345; 

96. Obligația  de  informare  precontractuală-mijloc  de protecție a 

consimțământului la încheierea  contractului, Dreptul nr. 6/2017, p.46-71; 

97.  Considerații generale cu privire la reforma  dreptului  obligațiilor  în Codul  

civil  francez, Revista  română  de drept privat  nr.1/2018,p.273-294; 

98.  Conținutul  principal al  reformei dreptului comun al contractelor în Codul  

civil francez, Revista română de drept privat nr.2/2o18, p.260-322; 

99. Obligația de  informare  precontractuală și  fomalismul  informativ, în 

volumul” In honorem Valeriu  Stoica”, Editura Universul Juridic, București, 2018, 

p.614-638; 

100. Evoluții  și  mutații  paradigmatice  în hermeneutica  obligațiilor  civile de la 

Marea Unire până astăzi, Dreptul,  nr. 11/2018, p. 9-53; 

101. Prefață la monografia “Răspunderea civilă pentru malpraxisul profesional”, 

autor Lacrima Bianca Luntrariu, Editura Universul Juridic, București,2018,p.6-12; 

102. Prefață la monografia “Acțiunile directe în contractele civile  reglementate de 

noul Cod civil”, autor Dominic-Alexandru Gidro, Editura Universul Juridic, 

București, 2018,p.9-16; 

103. Originea, istoricul, scopul și obiectivele reformei dreptului obligațiilor în 

Codul civil francez, în volumul “Liber amicorum Romulus Gidro” Editura Universul 

Juridic, București, 2019, p.76-95; 

104. Despre ordinea publică clasică și ordinea publică modernă, în „Dreptul“ nr. 

11/2019, p. 11-34; 

105. Conformitatea contractului cu ordinea publică, în volumul Actul juridic în 

noul Cod civil, Editura Solomon, 2020, p.3-40 

106. Cum scrieți? Scriu din pasiune, „Revista română de dreptul afacerilor“, 

nr.3/2020, p.150-153; 

107. Răspunderea civilă pentru inconvenientele ordinelor de vecinătate, „Revista 

Dreptul“, nr.1/2021, p.7-25; 

108. Despre libertate, dreptate și justiție, Revista „Palatul de justiție“, nr.1/2021, 

p.12-13 
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109. Deontologia negocierilor precontractuale libere pentru formarea contractelor, 

Revista „Dreptul“, nr.12-2021, p.7-45; 

110. Originea, istoricul și obiectivele principale ale reformei dreptului obligațiilor 

în Codul civil francez, în Aparența în drept, vol. III, p. 812-831; 

111. Gânduri despre noi și vremurile sub care trăim, în volumul Demnitatea se 

afirmă și se apără, Editura Școala Ardeleană, 2021, p.101-120 

112. Despre acțiunea în răspundere civilă delictuală reparatorie și hotărârea 

pronunțată de instanța de judecată competentă, în volumul In honorem Viorel Mihai 

Ciobanu, Editura Universul Juridic, 2021, p.30-49. 

 

 

 

 

Conform redactării autorului 

 


