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CURRICULUM VITAE 

  

I. DATE PERSONALE: 

Nume si prenume: DOGARU ION 

Data nasterii: 1 FEBRUARIE 1935 

Locul nasterii: Comuna Licurici, Judetul Gorj 

Parintii:Grigore si Elisabeta Dogaru 

Starea civila: Casatorit cu Dogaru (fosta Cheselita) Renata, cadru didactic universitar, astazi 

pensionar 

Copii: Dogaru Dorian, 53 ani, conferentiar universitar doctor inginer, Facultatea de Automatizari, 

Calculatoare si Electronica, Universitatea din Craiova; 

Locul de munca:Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, profesor asociat 

(conducător de doctorat) ; 

Functia detinuta: Profesor universitar consultant (incepand cu 1 octombrie 2005), profesor asociat 

(conducător de doctorat din anul 1990) Decan de onoare al Facultatii de Drept "Nicolae Titulescu" 

Domiciliul: Craiova, Strada Romul (Aleea Teatrului), bl. T1, sc. A, ap.8 

  

II. STUDII: 

1941-1945: Şcoala primară în comuna natală; 

1945-1952: Şcoala (Normală) Pedagogica de baieti "Spiru Haret" din Targu-Jiu, azi Colegiul 

Naţional "Spiru Haret"; 

1953-1958: Facultatea de Drept din Bucuresti: 

1959-1960: Cursurile de perfecţionare a judecătorilor Bucureşti. 

  

III. TITLUL STIINTIFIC: 

1969: Doctor in drept (specialitatea Drept civil); 

2001: Membru corespondent al Academiei Romane 
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IV. ACTIVITATEA PROFESIONALA: 

1952-1953: Profesor suplinitor la Scoala Generala din Tg. Carbunesti, judetul Gorj 

1953- 1958: student, Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti; 

1958-ianuarie-iulie: Serviciul Invatamant din Ministerul Justitiei: 

1958-1963: Judecator la fostul Tribunal Popular Raional Rm. Valcea; 

1963-1968: Judecator si vicepresedinte la fostul Tribunal Popular Oras Raion Craiova; 

1968 -şi in prezent: cadru didactic la  Universitatea din Craiova: 

1968-1971: lector universitar; 

1971-1978: conferentiar universitar; 

1978-2005, 1 octombrie: profesor universitar. 

2005, 1 octombrie: profesor universitar consultant, azi profesor consultant (conducător de doctorat). 

1990: Conducator de doctorat in specialitatea Drept civil cu un număr important de doctori în ştiinţă 

confirmaţi. Calitatea pregătirii prin studii doctorale rezultă din evoluţia postdoctorală a acestora, 

care arată următoarele : 20 au ajuns profesori universitari plin ; 21- conferenţiari universitari ; 44 – 

lectori universitari ; 4 asistenţi universitari ş.a. Se adaugă un număr de doctoranzi aflati in diferite 

stadii. 

- Contributii esentiale la fondarea Facultatii de Drept şi Ştiinţe Administrative; 

- Contributii esentiale la fondarea Revistei de Stiinte juridice / La Revue des Sciences Juridiques, 

revista solicitata astazi de peste 50 de biblioteci academice si universitare; 

- Director al Revistei de Stiinte socio-umane a Academiei Romane, Institutul de Cercetari Socio-

Umane "CS Nicolaescu Plopsor" si Universitatii din Craiova, Facultatea de Drept "Nicolae 

Titulescu". 

  

V. RESPONSABILITATI 

 1964-1968: Vicepresedinte la fostul Tribunal Popular Oras-Raion Craiova; 

 1976-1984: Prorector al Universitatii din Craiova; 

 1976 - 2006: membru al Senatului Universitatii din Craiova; 

 1986: Profesor universitar emerit; 

 1 decembrie 1991- 5 februarie 2004: Decan al Facultatii de Drept "Nicolae Titulescu", 

Universitatea din Craiova; 

 5 februarie 2004 si in prezent: Decan de oanoare al Facultatii de Drept "Nicolae Titulescu", 

Universitatea din Craiova; 
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 1992-mai 1994: membru al Consiliului de Administratie al F.P.P. V Oltenia (demisionat, 

incepand cu 1 mai 1994, in legatura cu numirea de catre Parlament ca membru al CNEAA); 

 1993-1994: membru al Colectivului de experti de pe langa CEPES Bucuresti; 

 20 aprilie 1994-2006: numit (prin votul Parlamentului Romaniei) membru al Consiliului 

National de Evaluare Academica si Acreditare a Institutiilor de Invatamant Superior din 

Romania; 

 1995: Profesor de onoare al Universitatii din Craiova; 

 1996: membru al Colectivului de experti de pe langa Consiliul National pentru echivalarea 

studiilor, diplomelor si certificatelor de studii; 

 2000 - 2011: Cancelar al Universităţii din Craiova; 

 1997 - membru al Comisiei Nationale pentru Curriculum universitar; 

 1991 si in prezent: Presedinte executiv al Filialei Craiova a Fundatiei Europene Titulescu; 

 2000  ș i în continuare: membru al grupului de planificare al DEAN - Deans' European 

Academic Netw; 

 1983 si in prezent, secretar al Asociatiei de Drept International si Relatii Internationale 

(A.D.I.R.I.), Filiala Craiova. 

 2005- 2008: Vicepresedinte al Fundatiei "PATRIMONIUL" a Academiei Romane 

 2008, martie:membru titular în Consiliul Director al Fundaţiei Elias pendinte al Academiei 

Române, şi, începând cu iunie 2010,vicepreşedinte. 

 VI. CONFIRMARI PROFESIONAL - ŞTIINTIFICE 

 2001 (6 iunie): membru corespondent al Academiei Romane 

 1986: Profesor universitar emerit; 

 1990: Conducator de doctorat in specialitatea Drept civil;  

 1995: Profesor de onoare al Universitatii din Craiova; 

- am contribuit la fondarea Facultatii de Drept "Nicolae Titulescu" 

- am fondat Revista de Stiinte juridice / La Revue Des Sciences Juridiques, revista 

solicitata astazi de peste 50 de biblioteci academice si universitare din lume; 

 2001 (5 mai): Medalia de aur a Academiei Republicii Federale Brazilia pentru contributii la 

dezvoltarea relatiilor interuniversitare; 

 Legislatura 2000-2004: presedintele Colegiului decanilor, Universitatea din Craiova 

 Legislatura 2000-2011: cancelarul Universitatii din Craiova 

 2000 si in prezent: membru al grupului de planificare al DEAN - Deans'European Academie 

Netw 

 2003-2006: membru al Comisiei de Drept si Stiinte Administrative a Consiliului National de 

Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare 

 la 18 martie 2002, prin Decretul nr. 185 din 11.03.2002, am fost decorat cu "Ordinul 

Steaua Romaniei" in gradul de cavaler, citez "pentru sustinuta activitate stiintifica si 

didactica in domeniul stiintelor juridice precum si pentru contributia adusa la promovarea 

statului de drept in Romania". 

 25 octombrie 2002: titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Craiova, citez: "pentru 

merite deosebite in planul spiritualitatii contemporane si pentru contributia la imbogatirea 

patrimoniului de valori culturale romanesti". 

 La data de 27 ianuarie 2004 an fost ales DECAN DE ONOARE al Facultatii de Drept 

"Nicolae Titulescu", Universitatea din Craiova. 

 In anul 2005 am fost ales vice-presendinte al Fundatiei "PATRIMONIU" a Academiei 

Romane (până în 2008). 

 În anul 2008 am fost ales de Adunarea generală a Academiei Române ca membru titular al 

Consiliului Director al Fundaţiei Elias, iar din iunie 2010  -vicepreşedinte. 

 Cărţi aflătoare în bazele internaţionale de date: 
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a) Cărţi aflate în bazele internaţionale de date ale celui mai important Institut de 

Cercetări Juridice de Drept privat, Institutul Max Planck din Hamburg, Germania 

(unsprezece cărţi la care contribuţia mea este esenţială): 

1. Teoria generala a dreptului, Editura Stiintifica, Bucuresti, 1999 

2. Drepturile omului si libertatile publice, Editura Zamolxe Chisinau, Republica Moldova, 

1997, coautor 

3. Intretinerea in contextul drepturilor fundamentale, Editura Themis, Craiova, 2001, 

coautor (lucrare laureată cu Premiul "Nicolae Titulescu" al Academiei Române) 

4. Drept civil. Idei producatoare de efecte juridice, Editura All Beck, Bucuresti, 2002 

(autor principal si coordonator) 

5. Filosofia dreptului. Marile curente, Editura All Beck, Bucuresti, 2002, coauor (lucrare 

laureată cu Premiul "Simion Bărnuţiu" al Academiei Române) 

6. Drept civil. Teoria generala a obligatiilor, AllBeck, Bucuresti, 2002, autor principal 

7. Drept civil. Ideea curgerii timpului si consecintele ei juridice, Ed. All Beck, Bucuresti, 

2002, coautor şi coordonator 

8. Drept civil. Teoria generala a drepturilor reale, Ed. All Beck, Bucuresti, 2003 (prim 

autor) 

9. Drept civil. Succesiunile, Ed. All Beck, Bucuresti, 2003, coautor şi coordonator  

10. Drept civil. Contractele speciale, Tratat, Editura All Beck, Bucuresti, 2004 coautor şi 

coordonator (Lucrare laureată cu Diploma de Onoare a Uniunii Juriştilor) 

11. Drept civil. Teoria generala a actelor juridice civile cu titlu gratuit, Editura All Beck, 

Bucuresti, 2005, coautor şi coordonator (lucrare 

b). Cărţi aflate în baza internaţională de date a Bibliotecii Congresului Statelor Unite 

(un număr de şapte cărţi personale): 

1. - Întreţinerea, drept şi obligaţie legală, Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 1988 

2. - Principii şi instituţii în dreptul comerţului internaţional, Craiova, 1980.  

3. - Valenţele juridice ale voinţei, Ed. Ştiinţifică şi pedagogică, Bucureşti, 1986 

4. - Contractul. Consideraţii teoretice şi practice, Ed. Scrisul românesc, Craiova, 1983 

5. - Drepturile omului şi libertăţile publice, 1998 (coautor) 

6. - Drept civil. Idei producatoare de efecte juridice, Editura All Beck, Bucuresti, 2002 

(autor principal si coordonator) 

7. - Drept civil. Ideea curgerii timpului si consecintele ei juridice, Ed. All Beck, 

Bucuresti, 2002, coautor şi coordonator 

VII. LUCRARI LAUREATE CU PREMII ALE ACADEMIEI ROMANE 

 1987: Premiul "Petre S. Aurelian" al Academiei Romane pentru lucrarea "Spre o noua 

ordine in comertul international", Editura Scrisul Romanesc, Craiova, 1995; 

 2003: "Intretinerea in contextul drepturilor fundamentale ;, Editura Themis, Craiova, 2001, a 

fost laureata cu Premiul "Nicolae Titulescu" al Academiei Romane; 

 Filosofia dreptului. Marile curente", Editura All Beck, Bucuresti, 2002 a fost laureata cu 

Premiul Academiei Romane "Simion Barnutiu"; pe anul 2002 

 Premiul "Andrei Rădulescu" pentru lucrarea "Drept civil. Teoria generală a actelor cu titlu 

gratuit", Editura All Beck, Bucureşti, 2005 (prim autor şi coordonator) 
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VIII. LUCRARI LAUREATE CU PREMII ALE UNIUNII JURISTILOR DIN ROMANIA 

 20 decembrie 2002: Premiul "Istrate Mircescu" al Uniunii Juristilor din Romania, pentru 

lucrarea al carui coatutor este: "Filosofia dreptului. Marile curente";, Editura All Beck, 

Bucuresti, 2002. 

 Diploma de onoare pentru coordonare acordata de Uniunea Juristilor din Romania, pentru 

lucrarea "Drept civil. Contracte speciale", Editura All Beck, Bucuresti, 2004. 

IX. OPERA 

Am elaborat singur sau in colaborare, mai tot timpul ca prim autor, ori in colaborare şi sub 

coordonare proprie,  un numar de aproape 200 lucrari, unele publicate, altele sustinute la diferitele 

manifestari stiintifice locale, nationale si intenationale : 

- 69 cursuri, monografii, manuale si tratate si una în curs de apariţie 

-  peste 90 studii, articole si note; 

- peste 45 de comunicari sustinute; 

- peste 20 de participări la manifestări ştiinţifice şi de colaborare universitară, în străinătate; 

Intre cele mai importante lucrari mentionez: 

1. Intretinerea, drept si obligatie legala, Editura Scrisul romanesc, Craiova, 1978 

"Le professeur Tudor Popescu, apreciait a juste raison dans la preface de la monographie 

L'entretien, droit et obligation legale par Ion Dogaru que L'ouvrage s'impose dans notre litterature 

juridique. C'est a notre avis, une apreciation contenant un double hommage a l'auteur premierement, 

la richesse de la documentation, la finesse des analyses, la clarete du style tout comme pour les 

conclusions judicieuses, solidement argumentees et deuxiemement pour la contribution 

scientifiques personelle dans un domaine du droit de la famille assez souvent aborde par des 

specialistes consacres ... ; 

In Sciences Juridiques, tom 2-3. nr. 

 "Autorul aduce o importanta contributie personala la dezvoltarea si fundamentarea teoriei dreptului 

in aceasta materie prin opiniile curajoase exprimate si judicios argumentate mergand pana la 

serioase propunei de lege ferenda. Iata numai o parte din considerentele prin care lucrarea se 

impune in literatura noastra luridica" 

Prof.univ.dr.docent Tudor R. Popescu, Membru de Onoare al Academiei Romane in "Prefata" la 

lucrare 

2. Principii si institutii in dreptul comertului international, Editura Scrisul romanes, Craiova, 

1981 

" ... Le manuel que nous presentons contient un expose de grande actualite de la matiere du droit du 

commerce international, dans un style tres clair ... L'ouvrage peut etre utilise par tous et surtout par 
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les agents du commerce international desireux de s'informer sur la legislation roumaine du droit du 

commerce international" 

In Revue de Droit Commercial et de Droit Economique ;, nr. 2/1981, Paris. 

Lucrarea a fost solicitata Editurii Scrisul romanesc de: 

- MUNDI PRENSA LIBROS, Agentia Oficiala de Publicatii a ONU, UNESCO, FAO, CEE, OIT, 

Consiliul European cu Sediul la Madrid; 

- LIBRAIRIE COMEX, Geneva; si 

- REVISTA DI DIRITTO INTERNAZIONALE E PROCESUALE, Universita degli Studi, Milano, 

Italia. 

 3. Valente juridice ale vointei, Editura Stiintifica si Enciclopedica, Bucuresti, 1986 

;"Urmand un model expozitiv de factura didactica, tratarea problematicii lucrarii Valente juridice 

ale vointei de Ion Dogaru incepe cu abordarea categoriei psihologice de vointa ca atare - expresie de 

factura hegeliana de altfel - pornindu-se deci de la concept, preliminarii, definitii, constituindu-se un 

tablou (Titlul I, Capitolul II) despre sensul si limitele actului volitiv, despre locul si importanta 

vointei - ca trasatura a personalitatii - in determinarea coordonatelor actiunii umane ... O tematica 

larga, cu incursiuni pertinente in psihologie, filosofie, istorie, cu concretizari lamuritoare legate de 

legislatia noastra, impune aceasta carte ca o lectura necesara, care poate contribui la o implicare mai 

mare in practica dreptului, a dimensiunii volitive in comportamentul uman". 

In Buletinul Intern al Procuraturii Generale (1986) 

"Lucrarea cu caracter monografic, consacrata analizei valentelor juridice ale vointei elaborata de dr. 

Ion Dogaru se impune prin multiplele sale calitati ca o aparitie editoriala de prestigiu, destinata sa 

atraga atentia si aprecierea specialistilor din domeniul juridic. Ea se completeaza, in mod fericit, cu 

o suita de cercetari in domeniul dreptului, elaborate de acelasi autor, care s-a facut cunoscut intr-un 

cerc larg de cititori prin tratarea unei problematici de mare interes teoretic si practic, putere de 

sinteza, seriozitate si competenta in abordarea temelor. Toate aceste elemente la care adaugam o 

bogata documentare, ca si motivatiile si interpretarile personale ale autorului, au sporit considerabil 

valoarea lucrarilor anterioare, care, ca si cea de fata, au consolidat perseverent si sigur reputatia de 

bun specialist a autorului ... " 

In revista de Studii si Cercetari Juridice, 1987 

" ... Iata, doar, numai cateva motive care ne indreptatesc sa credem ca monografia de fata va 

constitui o lucrare de referinta in materie ... " 

Prof.univ.dr.Constantin Statescu, in Prefata ; la lucrare 

" ... Tratand qvasiexhaustiv aplicatiile vointei, categorie psihologica, in domeniul teoriei si practicii 

dreptului, aplicatiile cu care ne intalnim la tot pasul, carora practica judecatoreasca nu ezita sa le 

dea curs cu prilejul spetelor solutionate, iar doctrina sa le sublinieze cu prilejul tratarii unor institutii 

juridice, autorul a reusit sa realizeze o lucrare monografica ampla, prezentata ca un tot unitar cladit 

organic, totul gravitand in jurul consecintelor juridice distincte pe care vointa manifestata le 

produce. 
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Valentele juridice ale vointei este prima lucrare de acest gen in literatura noastra de specialitate ... " 

Prof.univ.dr.docent Tudor R. Popescu,  

Membru de  Onoare al Academiei Romane 

4. Spre o noua ordine in comertul international, Editura Scrisul romanesc, Craiova, 1985 

Lucrarea (scrisa in colaborare) a primit Premiul Academiei Romane ;Petre S. Aurelian ;, pe anul 

1985 

5. Tratatul de Drept civil roman, in 5 volume, din care au apărut doar trei.  

"Lucrarea se constituie intr-o incercare de prezentare unitara a marilor segmente ale Dreptului civil 

(teoria legii civile, raportul juridic civil, actul juridic civil, prescriptia extinctiva, persoanele, teoria 

generala a drepturilor reale, teoria generala a obligatiilor, contractele speciale si succesiunile)." 

6. Teoria generala a dreptului, Editura Stiintifica, Bucuresti, 1999 

Lucrarea se constituie intr-o incercare de abordare a unei tematici complexe, folosind o vasta 

bibliografie romana si, mai ales straina. 

Este pentru prima data cand dupa evenimentele din anul 1989 se realizeaza o abordare care sa faca 

legatura cu cercetarea romaneasca pana in anii '40 si sa aduca la zi cercetarea romaneasca alaturi de 

rezultatele cercetarii internationale in domeniu. 

7. Teoria generala a obligatiilor, Editura Stiintifica, Bucuresti, 1999 

Cu cele 600 de pagini, lucrarea apare la Colectia ; Cursuri de baza ; initiata de prestigioasa editura. 

Se incearca surprinderea celor mai importante aspecte ale institutiilor juridice ce tin de Teoria 

generala a obligatiilor, folosindu-se literatura de specialitate - romana si straina - la zi, dar si 

rezultatele practicii judecatoresti din tara nostra. 

8. Romanian, European, bedouin arab and muslim legal systems, prin THE CENTR FOR 

BEDOUIN STUDIES AND DEVELOPMENT, 2000 

O lucrare care incearca sa surprinda folosind metoda comparatista, problematica obligatiei legale de 

intretinere in dreptul roman in raport cu unele sisteme de drept national din Europa, cu legea 

beduina si legea musulmana. 

VI. Evolutia dupa primirea in Academia Romana ca membru corespondent (6 iunie 2001). 

I. In perioada urmatoare primirii in Academia Romana ca membru corespondent, am obtinut, in 

planul recunoasterilor: 

-am fost decorat cu "Odinul National Steaua Romaniei in gradul de Cavaler"  «pentru sustinuta 

activitate stiintifica si didactica in domeniul stiintelor juridice precum si pentru contributia avuta la 

promovarea statului de drept in Romania», Ordin primit la 18 martie 2002; 

-am primit Medalia de Aur a Academiei Braziliei, pentru dezvoltarea relatiilor academice intre 

Brazilia si Romania; 
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-am primit titlul de "Cetăţean de Onoare al Municipiului Craiova", «pentru merite deosebite in 

planul spiritualitatii contemporane si pentru contributia la imbogatirea patrimoniului de valori 

culturale romanesti». 

II. In aceeasi perioada am publicat singur sau in colaborare, ori în colaborare şi subcoordonare 

proprie urmatoarele carti: 

1.La initiativa Consiliului profesoral al Facultatii de Drept, Ministerul Educatiei si Cercetarii a luat 

in consideratie introducerea in planul de invatamant al liceelor a unor ore de drept, pentru a oferi 

persoanelor cu studii medii notiunile juridice elementare necesare exercitiului efectiv al drepturilor 

lor. Manualul realizat de un colectiv de cadre didactice al Facultatii de Drept N. Titulescu din 

Craiova raspunde astfel unei cerinte a autoritatii publice si unei nevoi a societatii civile, care nu 

poate sa fie eficienta decat daca se bazeaza pe cetateni constienti de drepturile lor si de consecintele 

juridice ale actelor pe care le indeplinesc. El ofera o sinteza, utila celor cu instructie medie, a 

instrumentelor juridice si a organizarii politice a societatii. 

2. Intretinerea in contextul drepturilor fundamentale este o sinteza a preocuparilor autorilor in 

domeniile obligatiei legale de intretinere si a drepturilor omului si libertatilor fundamentale, 

domenii care, desi aparent nelegate intre ele, se dovedesc imtim cosubstantiale. Cartea plaseaza deci 

o cercetare tehnica de drept privat intr-un context al vointei generale exprimata la cel mai inalt nivel 

al ierarhiei normative, cel constitutional. Ea constituie astfel o noutate intr-o sfera de cercetare 

destul de frecventata si aparent epuizata. Valoarea lucrarii rezulta din abordarea pluridisciplinara, 

dar si din solutiile juridice pe care le ofera unor probleme specifice dreptului privat. Lucrarea a fost 

laureata cu Premiul "Nicolae Titulescu" al Academiei Romane pe anul 2001. 

3. Elementele dreptului familiei, Editura Themis, Craiova, 2001, primul manual de drept al 

familiei elaborat la Facultatea de Drept "Nicolae Titulescu", Universitatea din Craiova. 

4. Filosofia dreptului. Marile curente. este o lucrare unica in genul ei in Romania. Niciodata 

filosofia nu a fost privita sistematic la noi din unghiul de vedere la dreptului, cum nici dreptul din 

unghiul de vedere al filosofiei. Lucrare interdisciplinara, combinand filosofia cu dreptul si istoria, 

aceasta carte abordeaza majoritatea curentelor filosofice intr-o istorie a efectelor lor asupra 

normativitatii juridice. Ea umple un gol si se constituie intr-un posibil inceput pentru o rescriere 

normativa si doctrinara a dreptului romanesc. Dar lucrarea nu se rezuma la a comenta ideile altor 

filosofi ai dreptului, ci ofera, pentru cel ce trece dincolo de aparenta comentariului, o viziune 

filosofico-juridica proprie autorilor, viziune ce ar putea fi numita "individualista postmoderna", 

prezenta dealtfel si in lucrarea anterioara. Ea vrea, si poate ca reuseste adesea, sa ofere juristului un 

reazem principial stabil intr-o lume juridica in care mobilitatea, excesiva fiind, a devenit nu un 

factor de progres ci un factor de haos. Lucrarea a fost laureata cu Premiul "Simion Barnutiu" 

al Academiei Romane pe anul 2002. 

5. Lucrarea Drept civil; idei producatoare de efecte juridice prezinta, intr-o abordere inedita, 

fundamentele dreptului civil - buna credinta, aparenta, conversiunea prin reductiune a actelor 

juridice, inexistenta, absenta, raspunderea civila delictuala si autonomia de vointa - fructificand 

viziunea filosofica pe care se intemeiaza dreptul si constituindu-se astfel ca o adevarata teorie 

generala a acestei viziuni fundementale a dreptului. Cercetarea unitara si sistemica a acestor idei, 

pentru prima data realizata in teoria juridica romaneasca, pune la indemana teoriei si practicii 

juridice un instrument complex de lucru, care sa ofere argumente si motivatii pentru varietatea 

nesfarsita a cauzelor deduse judecatii. Daca unele dintre idei au mai fost abordate extensiv, altele, 

cum este cea de inexisteta, de absenta sau de aparenta, sunt pentru prima data tratate sub toate 

aspectele lor. Pe de alta parte, idei cum ar fi cea de raspundere civila delictuala sau cea de 
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autonomie de vointa, isi modifica centrul de greutate, privilegiind aspecte ce au fost tratate pana 

acum doar tangential.  

6. Soberania - qual rumo? (Suveranitatea - incotro?) este sinteza unei lucrari de o actualitate 

covarsitoare in contextul globalizarii, pe de o parte, si al fragmentarii dreptului intern datorita 

influentei problemei minoritatilor, pe de alta parte. Ea vrea sa afirme o noua viziune asupra 

suveranitatii, prin depasirea viziunii traditionale, mostenita de la Bodin, afirmand ca titularul 

suveranitatii nu este statul, ci societatea globala, si analizand aceasta globalizare a suveranitatii atat 

in raport cu statele nationale cat si cu tendintele societatii internationale si a dreptului international. 

Lucrarea va urma sa vada lumina tiparului anul acesta in Romania intr-o forma extinsa. 

7. Lucrarea Drept civil; Teoria generala a obligatiilor trateaza cea mai importanta parte a 

dreptului civil din punct de verdere practic. Ea se constituie in cea mai completa abordare a materiei 

de dupa revolutia din 1989, oferind o noua sistematizare si solutii teoretice originale multor 

probleme discutate in teoria si practica juridica. Lucrarea insista pe contract ca izvor de obligatii 

acordandu-i un spatiu mult mai larg decat toate celelalte lucrari din domeniu,ofera o viziune aparte 

asupra raspunderii civile delictuale, refundamenteaza filosofic multe institutii juridice, ceea ce o 

recomanda ca fiind una dintre cele mai valorase lucratii in domeniu. 

8. Lucrarea  Drept civil. Ideea curgerii timpului si consecintele ei juridice reprezinta o noutate 

absoluta in teoria noastra juridica. Este vorba de o lucrare complexa, care porneste de la o abordare 

filosofica a conceptului de timp, pentru ca apoi sa faca aplicatia acestuia in teoria generala a 

dreptului si sa transpuna principiile astfel rezultate in dreptul civil in primul rand si apoi in 

majoritatea ramurilor de drept privat si in unele ramuri ale dreptului public. Cartea abordeaza deci 

aproape intregul drept din punctul de vedere al temporalitatii, realizand o sinteza utila teoriei si 

practicii, dintr-o perspectiva niciodata fructificata pana acum. 

9. Drept civil. Teoria generala a drepturilor reale, Editura All Beck, Bucuresti, o lucrare aparuta 

dupa conturarea sistemului legislativ consacrat dreptului de proprietate, pana la aparitie, cu 

profunde implicatii asupra celorlalte drepturi reale 

10. Drept civil. Succesiunile, Editura All Beck, Bucuresti, 2003, o lucrare de anvergura care se 

intinde pe 900 de pagini, realizata de un colectiv de autori sub coordonarea subsemnatului. Este, 

poate, la cunostinta noastra, cea mai ampla lucrare consacrata succesiunilor, dupa cele doua volume 

aparute in anii '60, apartinand eruditului profesor Mihail Dodel Eliescu. 

11. Drept civil. Contractele speciale, Editura All Beck, Bucuresti, 2004, Tratat. Lucrare de mare 

anvergura la care sunt coautor, poate cea mai cuprinzatoare aparuta in ultimii 70 de ani (pe o 

intindere de peste 1300 de pagini). Tratatul supune dezvoltarii analitice categoriile de contracte 

omise in perioada 1947-1989, precum contractele aleatorii, concesiunea, contractul de arendare etc., 

promisiunile de vanzare, contractele constanta (cele care se pastreaza din dreptul comun) si 

contractele moderne - cum este cazul contractele electronice, parteneriatul public-privat etc. 

coordonatorul a primit Diploma de onoare a Uniunii Juriştilor din România pentru caliatatea 

coordonării. 

12. Drept civil. Teoria generala a actelor cu titlu gratuit, Editura All Beck, Bucuresti, 2005. 

Abordand, pentru prima data in literatura noastra de specialitate, elementul gratuitate in actele 

juridice civile, lucrarea examineaza alaturi de liberalitati - materie in care bibliografia abunda -  si 

actele dezinteresate precum si filonul gratuitatii "extras" din o serie de contracte special. Lucrarea a 

fost laureată cu premiul Academiei Române "Andrei Rădulescu". 
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13. Teorie si practica in materia titlurilor comerciale de valoare, Ed. Didactica si Pedagigica, 

Bucuresti 2006. Este o lucrare extrem de necesara intrucat abordeaza aspectele juridice 

fundamentale ale titlurilor comerciale de valoare care, pe masura dezvoltarii afacerilor comercial-

bancare-valutaresunt folosite din ce in ce mai mult, dezvoltand o cazuistica abundenta. Lucrarea, pe 

langa aspectele teoretice abordate, realizeaza o atenta analiza si valorificare a practicii judiciare; in 

acelasi timp, pune la indemana cititorilor sursele normative in materie, nu numai cele cu forta 

juridica a legii ci si pe cele la nivel de ordine si instructiuni. 

14. Teoria generala a obligatiilor comerciale (vol. I), Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 

2006 (prim autor). Lucrarea reprezinta o timida incercare de construire a unei teorii generale a 

obligatiilor comerciale, pentru prima data in literatura noastra de specialitate. Abordarile pornesc de 

la Teoria generala a dreptului civil in care tratatele, monografiile si manualele universitare abunda 

si, incercand sa scoata la suprafata specificitatea obligatiilor comerciale, realizeaza esentializari 

teoretice si explicatiuni in plan filosofico-juridic, atat de necesare pentru construirea unei asemenea 

intreprinderi. 

15. Teoria generala a obligatiilor comerciale. Jurisprudenta (vol. II), Editura Didactica si 

Pedagogica, Bucuresti, 2006 (prim autor). Este o lucrare care incearca sa surprinda aplicatiunile 

practicii ale tematicii din primul volum, pe materii, aplicatiuni exprimate in jurisprudenta la zi. 

Noutatea consta nu numai in gruparea spetelor reprezentative pronuntate de instantele judecatoresti 

ci si in organizarea materiei on asa fel incat sa fie perfect racordata la esentializarile teoretice 

constituite in incercarea de a construi o teorie generala a obligatiilor comerciale. 

16. Teoria generală a dreptului, Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2006. În realitate, lucrarea este o a 

doua ediţie a celei apărute în anul 1999 prin Editura Ştiinţifică, mult îmbunătăţită, actualizată şi 

completată. 

17. Drept civil. Partea generală, Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2007. Curs universitar. 

18. Drept civil. Persoanele, Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2007. Curs universitar. 

19. Filosofia dreptului. Marile curente. Ed. a 2-a, C. H. Beck, Bucureşti, 2007. Este vorba de o 

ediţie adăugită.  

20. Bazele dreptului civil, 5 volume (patru au apărut iar unul în curs de apariţie ), Editura CH. 

Beck, 2008. Este o lucrare amplă şi complexăîn cinci volume cu aproape 5000 pagini care încearcă 

să fie acoperitoare pentru segmentele dreptului civil. De 100 de ani (Constantin Hamangiu ) şi peste 

100 de ani (D. Alexandresco) nu s-a mai elaborat sub aceeaşi cupolă abordativă o lucrare at`t de 

cuprinzătoare. #ncercăm o prezentare de ansamblu a întregului set de volume. 

 Primul volum este consacrat Teoriei generale a Dreptului civil, parte a lucrării în care sunt 

supuseanalizei teme filosofico - juridice de cea mai mare importanţă:individul în filosofia juridică; 

identitatea ramurei;bazele constituţionale ale ramurei; explicaţiunea dreptului civil; raportul în care 

se află drepturile subiective civile cu drepturile fundamentale; dreptul civil ca drept comun pentru 

alte ramuri ale dreptului; influenţa dreptului privat roman asupra instituţiilor juridice fundamentale 

de drept civil şi, bineînţeles întreaga tematică cuprinsă în programa analitică pentru anul I de studii 

la facultăţile de drept. 

 Sunt apoi, abordate: în volumul II - Teoria generală a drepturilor reale; în volumul III- 

Teoria generală a obligaţiilor; în volumul IV - Contractele speciale şi, în volumul V- Succesiunile. 

 #n volumele I- III au fost analizate efectele juridice civile produse produse de unel idei 

precum: ideea de bună- credinţă; ideea de aparenţă; ideea conversiunii prin reducţiune a actelor 

juridice civile; inexistenţa juridică; absenţa juridică; răspunderea civilă delictuală (numai partea 
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care priveşte regula: "nemo auditur propriam turpitudiem alegans" şi regula "minor restituitur 

non tanquam,minor sed tanquam laesus"). 

 Prin elaborarea şi publicarea acestei vaste şi complexe  lucrări se asigură un instrument util 

la îndem`na celor care lucrează în domeniul teoriei şi practicii dreptului, dar şi un început al re-

scrierii dreptului, cerinţă obligatorie pentru următorii 30- 40 ani impusă cercetării juridice de 

ritmurile galopante ale procesului globalizării şi de gruparea statelor pe uniuni de state, ceea ce a 

făcut ca să fie folositoare pentru fundamentarea noului Cod civil şi noului Cod de procedură civilă. 

Între timp a apărut Ediţia a III-a a lucrării Filosofia dreptului. Marile curente, Ed. C.H.Beck, 

Bucureşti, 2010. 

Împreună cu reputatul prof. univ.dr. Mircea Duț u – Buzura, directorul Institutului de 

Cercetări Juridice "Andrei Rădulescu" al Academiei Române, am iniț iat (fondat), la editura 

Academiei Române, colecț ia "MARI JURIȘ TI ROMÂNI",colecț ie în care am îngrijit ș i publicat 

antologiile :  

- "Centenar Tudor Radu Popescu", ș i 

- "Centenar Nicolae Mateescu Matte", în cursul anului 2012. 

 

X. CITĂRI 

O bună parte din lucrări (manuale, cursuri universitare, monografii, tratate, studii şi articole) au fost 

citate în literatura de specialitate din ţară de peste 3000 ori, iar în străinătate, în literatura de 

specialitate din Franţa, Italia, Republica Moldova, Israel şi Brazilia. 

În "Scholari academic" se înregistrează peste 300 citări, iar în Revista electronica "Agora 

International Journal of Juridical Sciens" însumează la rubrica"References" un număr de peste 140 

citări. 

XI. CONTRACTE DE CERCETARE 

 Proiectul Funcţia  Perioada 

1 Proiectul de cercetare "Dezvoltarea cercetării 

juridice fundamentale şi a cercetării dreptului 

european", finanţat de Banca Mondială şi 

Guvernul Rom`niei,  

GRANT TIP A CNCSIS 

DIRECTOR  1999- 2002 

2 Proiectul de cercetare 

"Intermedierea în dreptul comercial intern si 

international" 

GRANT CNCSIS 

DIRECTOR 

 

1999-2000 

3 Proiectul de cercetare cu tema "Mijloce juridice 

de protectie a bunurilor culturale mobile" 

GRANT ACADEMIA ROMÂNA  

MEMBRU ÎN 

ECHIPA DE 

CERCETARE 

2005-2007 

4 GAR - Incidenţa legislaţiei comunitare asupra 

capacităţii juridice a cetăţenilor rom`ni 

membru 2007-2008 

5. GAR - Dreptul la identitate şi politicile de 

incluziune socială 

membru 2007-2008 

 

XII. PARTICIPARI LA MANIFESTARI STIINTIFICE INTERNATIONALE 

Am participat la numeroase congrese internationale cu comunicari sau interventii (Velico-Tarnovo, 

Roma, Milano, Montreal, Noua Zeelanda, Australia, San Francisco, Los Angeles, Rio de Jeaneiro, 

Manaos, Brasilia, Sao Paolo, Curitiba), Uruguai (Montevideo), Cyle (Santiago de Cyle), Columbia 

(Bogota) si Saar Brucken, Germania ș .a. 
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LISTA DE LUCRARI 

 

I. CURSURI.MANUALE. MONOGRAFII. TRATATE 

1.Drept economic. Partea generala, note de curs, Biblioteca Universitatii din Craiova, 1968  

2. Drept economic. Partea speciala, note de curs, Biblioteca Universitatii din Craiova1968 

3. Obligatia legala de intretinere. Drept comparat, teza de doctorat Biblioteca Facultatii de Drept 

din Bucuresti, 1969 

4. Elemente de teorie generala a dreptului si de drept constitutional, curs universitar, Reprografia 

Universitatii din Craiova, 1971 

5. Elemente de drept civil. Partea a II-a, curs universitar, Reprografia Universitatii din Craiova, 

1971 

6. Elemente de drept obligational, curs universitar, Reprografia Universitatii din Craiova, 1971 

7. Curs de drept agrar. Partea generala, Reprografia Universitatii din Craiova, 1972 

8. Curs de drept agrar. Partea speciala, Reprografia Universitatii din Craiova, 1972 

9. Dreptul comertului international, curs universitar, Reprografia Universitatii din Craiova, 1975 

10. Scurt indreptar de legislatie comerciala internationala, caiet de studiu, Reprografia 

Universitatii din Craiova, 1975 

11. Colaborare la lucrarea Strategii ale dezvoltarii - Zona Amaradia,Intreprinderea Poligrafica 

"Oltenia", 1976 

12. Dreptul comertului international, curs universitar, Tipografia Universitatii din Timisoara, 1977 

13. Colaborare la Istoria Craiovei, Editura Scrisul romanesc,Craiova, 1977 

14. Dreptul comertului international, caiet de studiu, Tipografia Universitatii din Timisoara, 1988 

(in colaborare) 

15. Intretinerea, drept si obligatie legala, Editura Scrisul romanesc,Craiova, 1978 

16. Principii si institutii in dreptul comertului international, Editura Scrisul Romanesc Craiova, 

1981 (autor principal si coordonator) 

17. Colaborare la lucrarea Ecologie si protectia ecosistemelor, editata la Universitatea din Craiova 

in colaborare cu Comisia Nationala pentru UNESCO sub tiparul I.P. "Oltenia" Craiova, 1982 

18. Contractul, consideratii teoretice si practice, Editura Scrisul romanesc, Craiova, 1983 
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19. Spre o noua ordine in comertul international, Editura Scrisul romanesc Craiova, 1975 (in 

colaborare). Premiul Academiei "Petre S. Aurelian" 

20.Valentele juridice ale vointei, Editura stiintifica si enciclopedica, Bucuresti, 1986 

21.Promovarea comertului exterior prin marketingul international, Tipografia Universitatii din 

Craiova, 1987 (in colaborare) 

22.Mecanismul contractual-componenta mijloc de reglare si mijloc de realizare a mecanismului 

economic, Editura Scrisul romanesc, Craiova, 1988 (in colaborare) 

23.Pensia de intretinere in ... 100 de raspunsuri, Editura Stiintifica si Enciclopedica, Bucuresti, 

1988 (in colaborare) 

24.Colaborare la lucrarea Strategii ale dezvoltarii in profil teritorial, Editura Scrisul romanesc, 

Craiova, 1988 

25.Curs de drept. Partea generala, Reprografia Universitatii din Craiova, 1989> 

26.Dreptul comertului international, curs universitar, Reprografia Universitatii din Craiova, 1989 

27.Elemente de teoria generala a dreptului, Editura Oltenia, Craiova, 1993  

28.Elementele dreptului civil, vol.I, Introducere in dreptul civil.. Subiectele dreptului civil, Casa 

de Editura si Presa "Sansa", Bucuresti, 1993 

29.Elementele dreptului civil, vol.II, Drepturile reale, Editura Oltenia, Craiova, 1994 

30.Teoria generala a dreptului, editia a II-a, Editura Europa, Craiova, 1995 

31.Drept civil roman Tratat vol.I. Introducere in studiul dreptului civil. Persoanele.,Editura 

Europa Craiova, 1995 

32.Drept civil roman. Tratat vol.II. Teoria generala a drepturilor reale, Editura Europa Craiova, 

1996 (prim autor) 

33.Drept civil roman Tratat vol.III Teoria generala a obligatiilor, Editura Europa Craiova, 1996 

34.Drepturile omului si libertatile publice vol.I. Teorie generala si reglementare, Institutul de 

Drept umanitar U.E. Lugoj, 1997 (in colaborare) 

35.Dictionar de ergonomie,Editura CERTI Craiova, 1997 (in colaborare) 

36.Drepturile omului si libertatile publice, Editura Zamolxe Chisinau (in colaborare) 

37.Teoria generala a obligatiilor, Editura Stiintifica, Bucuresti, 1999, 600 pag (prim autor) 

38.Teoria generala a dreptului, Editura Stiintifica, Bucuresti, 1999, 470 pag (in colaborare) 

39.Drept civil. Teoria generala a obligatiilor, Editura Themis, Craiova, 2000 (prim autor) 
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40.Romanian, European, bedouin arab and muslim legal systems, prin THE CENTR FOR 

BEDOUIN STUDIES AND DEVELOPMENT, Ben Gurion University, Beer Sheva, Israel, 2000 

(in colaborare) 

41.Intretinerea in contextul drepturilor fundamentale, Editura Themis, Craiova, 2001  

42.Drept, manual pentru clasa a X-a, Editura Themis, Craiova, 2001 (in colaborare) 

43.Elementele dreptului familiei, Editura Themis, Craiova, 2001 (in colaborare) 

44.Drept civil roman. Idei producatoare de efecte juridice, Editura All Beck, Bucuresti, 2002 

(autor principal si coordonator) 

45.Filosofia dreptului. Marile curente, Editura All Beck, Bucuresti, 2002 (in colaborare) 

46.Soberania - qual rumo? (Suveranitatea - incotro?), Mackenzie, Sao Paulo, Brasilia 

47.Drept civil. Teoria generala a obligatiilor, AllBeck, Bucuresti, 2002 (prim autor) 

48.Drept civil. Ideea curgerii timpului si consecintele ei juridice, Ed. All Beck, Bucuresti, 2002 

(autor principal si coordonator) 

49.Drept civil. Teoria generala a drepturilor reale, Ed. All Beck, Bucuresti, 2003 (prim autor) 

50.Drept civil. Succesiunile, Ed. All Beck, Bucuresti, 2003 (autor principal si coordonator) 

51.Drept civil. Contractele speciale, Tratat, Editura All Beck, Bucuresti, 2004 (autor Principal si 

coordonator) 

52. Drept civil. Teoria generala a actelor juridice civile cu titlu gratuit, Editura All Beck, 

Bucuresti, 2005 (autor Principal si coordonator) 

53. Teorie si practica in materia titlurilor comerciale de valoare, Ed. Didactica si Pedagogica, 

Bucuresti 2006 

54. Teoria generala a obligatiilor comerciale, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 2006 

55. Teoria generala a obligatiilor comerciale. Jurisprudenta, Editura Didactica si Pedagogica, 

Bucuresti, 2006 

56. Teoria generală a dreptului, Editura C.H. Beck Bucureşti, 2006 (coautor) 

57. Drept civil. Partea generală, Editura C.H. Beck Bucureşti, 2007 (prin autor) 

58. Drept civil. Persoanele, Editura C.H. Beck Bucureşti, 2007 (prin autor)  

59. Filosofia dreptului. Marile curente, ed. 2-a, Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2007. Adăugită, 

pentru că la analizele privind g`nditorii din prima ediţie, se adaugă Nice şi Heideger. 

60. Teoria generală a dreptului, Ediţia a 2-a, Editura C.H. Beck Bucureşti, 2008 (coautor) 
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61. Bazele dreptului civil. Tratat, vol. I, Teoria generală, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2008, 

coautor şi coordonator, 1400 pag., 

 

62. Bazele dreptului civil. Tratat. vol. III, Teoria generală a obligaţiilor , Ed. C.H Beck, 

Bucureşti, 2009, coautor şi coordonator, 700 pag. 

63. Bazele dreptului civil. Tratat. vol.IV, Contractele speciale, Ed. C.H Beck, Bucureşti, 2009, 

coautor şi coordonator, 1350 pag. 

64. Bazele dreptului civil. Tratat. vol. V, Succesiunile, Ed. C.H Beck, Bucureşti, 2009, coautor şi 

coordonator , 870 pag. 

 

65. Bazele dreptului civil. Tratat. vol. II, Teoria generală a drepturilor reale , Ed. C.H Beck, 

Bucureşti,  coautor şi coordonator , în curs de apariţie  

 

66. Filosofia Dreptului. Marile curente, ed.3., Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2010. 

 

67. Texte juridice, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011 

68. Centenar Tudor Radu Popescu, în colecț ia "Mari juriș ti români", îngrijită împreună cu 

Mircea Duț u – Buzura, Editura Academiei, Bucureș ti 2013. 

69. Centenar Nicolae Mateescu Matte, în colecț ia "Mari juriș ti români", îngrijită împreună cu 

Mircea Duț u – Buzura, Editura Academiei, Bucureș ti 2013 

 

 II. STUDII, ARTICOLE SI NOTE 

Titlul lucrarii Revista 

Cunoasterea si insusirea valorilor juridice 

- obiectiv de seama in educarea studentilor 

Forum 

11/1982 

Cateva aspecte ale regulii "potius ut valeat quam ut pereat" Anale U.C. 

vol.I/1970 

Controlul judecatoresc al legalitatii actelor administrative in 

sistemul garantiilor juridice constitutionale 

Analele U.C. 

Vol. I/1970 

Elementul de extraneitate nu justifica pronuntarea actiunii in 

constatare daca este posibila actiunea in realizarea dreptului 

Analele U.C. 

vol. I/1970 

Cateva consideratii cu privire la conceptul de contract 

economic 

Analele U. C. 

2/1971 

Rolul seminarului pedagogic universitar in adancirea si 

perfectionarea concursului de integrare a invatamantului cu 

cercetarea si practica pedagogica 

Volum - Inv. cercetare 

ped. E.D.P. 1980 

Unele aspecte privind constituirea, organizarea si functionarea 

societatilor mixte ca persoane juridice romane 

Analele U.C. 

nr.9/1978 

Consideratii cu privire la functia dreptului de conducere a vietii 

economico-sociale 

Analele U. Timisoara 

vol. II -1-2/1977 
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Angajamentul economic - instrument juridic de intarire 

economico-organizatorica a I.A.S. 

Analele U. Timisoara 

Vol. I/1976 

Execvatur. Hotarare de divort straina. Mentiune pe marginea 

actului de casatorie 

Revista Rom.A 

nr. 5/1969 

Executarea deciziei administrative prin care s-a dispus 

evacuarea celui care ocupa fara titlu un spatiu locativ 

R.R.D. 

nr. 4/1969 

Divort. Inscrierea hotararii. Repunere in termen R.R.D. 

nr.6/1970 

Incredintarea copiilor. Recurs. Ascultarea minorului care a 

implinit varsta de 10 ani dupa pronuntarea hotararii de fond 

R.R.D 

nr.8/1968 

Modul de recuperare a despagubirilor datorate de angajatul 

care nu mai lucreaza la unitatea creditoare 

Leg. Pop. 

nr.10/1961 

Principii si concepte noi in relatiile dintre intreprinderi si stat volumul "Contributii 

ist. fil. si socio-

economice 

Editat de Centrul de st. 

sociale Craiova 

La question de la creation d'une lex mercatoria moderne aurait 

du etre discutee au niveau de la theorie generale du droit 

volum "New directions 

in international Law 

Cateva consideratii cu privire la rolul ONU si al altor 

organisme internationale in realizarea unui drept uniform al 

comertului international 

Anale U.C. 

nr. 9/1979 

Caracterul prospectiv al dreptului  Anale U.C. 

10/1979 

Consideratii privind sistemul organelor statului Anale U.C. 

nr.10/1979 

Unele consideratii cu privire la importanta raporturilor 

contractuale 

Anale U.C. 

3/1987 

Problema riscului in contractele de asigurare Anale U.C. 

2/1989 

Cateva consideratii in legatura cu autonomia partilor in 

contractele de comert exterior 

volum special 1978 

Rolul normelor juridice ca factor de integrare in organizarea si 

conducerea sociala 

volum special 

1976 

Romania ... si pregatirea personalului national din tarile in curs 

de dezvoltare 

volum special 1976 

Un proces generat de nerespectarea promisiunilor facute 

luptatorilor din razboiul de independenta 

volum special 1977 

Consideratii privind protectia juridica a solului impotriva 

factorilor poluanti 

volum special 1982 
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Functia dreptului de conducere a unitatilor economice volum special 1977 

Locul si rolul disciplinelor juridice in pregatirea economistilor 

si a celorlalti specialisti 

volum special 1978 

Integrarea studentilor de peste hotare in viata universitara. 

Aspecte psiho-juridice 

volum special 1978 

Revolutia stiintifico-tehnica. Aspecte juridice volum special 1979 

Mecanismul clauzei penale in raporturile contractuale dintre 

unitatile economice 

volum special 1986 

Studiu asupra naturii juridice a obligatiei legale de intretinere 

in raport cu alte obligatii 

Rev. st. juridice 

1/1992 

Contributii la studiul pozitiei psihice a faptuitorului fata de 

fapta sa si fata de urmarile acesteia 

Rev. st. juridice 

1/1992 

Qalche asservatione sulla relazione la volonta - l'essenza del 

diritto 

La Revue des sciences 

Juridiques 

nr.2/1995 

Un punto divista in cio che rigoarda la formulazione del 

principio della separazione der poteri 

La Revue des sciences 

Juridiques 

nr.2/1995 

Quelques considerations sur le raport entre la volonte et la 

position psychique du deliqvent entre ses actes 

La revue des sciences 

Juridiques 

Nr.3/1995 

La nature et le statut de l'obligation legale d'entretient dans le 

systeme du droit obligationnel consideres de la perspective du 

systeme du droit national roumain (I) 

La revue des sciences 

Juridiques 

Nr.3/1995 

Viata si opera savantului roman Nicolae Mateescu Mate La Revue des sciences 

juridiques 

nr. 4/1995 

Some considerations concerning the place and the part of the 

science of the Aeraspatial Law in the system of the Juridical 

sciences, resulted from the work of the rumanian scientist 

Nicolas Mateesco Matte 

La revue des sciences 

Juridiques 

Nr.4/1995 

Unele consideratii cu privire la locul si rolul stiintei dreptului 

aerospatial in sistemul stiintelor juridice 

La Revue des sciences 

Juridiques 

nr. 5/1995 

Nature et le statut de l'obligation legale d'entretient dans le 

systeme du droit obligationel consideres de la perspective du 

systeme du droit national roumain (II) 

La revue des sciences 

Juridiques 

Nr.5/1995 

Mari valori oltene ale dreptului  La Revues des 

sciences Juridiques 

nr.6/1995 

Una categoria instituzionale con fisionomia juridica propria: 

l'atto unilaterale de valenta (sulla misura e sulla sfera in cui 

La Revue des sciences 
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l'atto unilaterale di volonta constituice forte di obligazioni) juridiques 

Nr. 7/1/1996 

Alcne considerazioni riguardanti il concetto di garanzia La Revue des sciences 

juridiques 

Nr. 7/2/1996 

Libertatea si siguranta persoanei La Revue des sciences 

juridiques 

Nr. 9/1-2/1997 

Few considerations regarding the place the role and the 

mechanism of the un just enrichment in the section of civil 

obligations 

La Revue des sciences 

juridiques 

9/1-2/1997 

9 - 10, 1/2/1997 

Qualche considerazione riguardate il luogo, il ruolo e il 

mecanismo della gestione di affari nel sistema del diritto 

obbligatorio 

La Revue des sciences 

juridiques 

9/1-2/1997 

Liberty and security of person in the romanian penal procedure 

rules (colab) 

La Revue des sciences 

juridiques 

11/12 (1 - 2) 1998 

The european on human rights and its reflection in the 

romanian constitution an penal procedure code - aspects of 

positive law (col) 

La Revue des sciences 

juridiques 

11/12, 1988 

Unele consideratii asupra ideii de aparenta in materia 

simulatiei 

La Revue des sciences 

juridiques 

11/12 (1/2) 1998 

Studiu asupra conceptului ideii de aparenta in drept La Revue des sciences 

juridiques 

13/14 (3/4) 1998 

Cateva consideratii asupra aparitiei si evolutiei ideii de 

aparenta in drept 

La Revue des sciences 

juridiques 

13/14 (3/4) 1998 

L'influenza del Diritto Romano sulla legislazione di stato in 

Romania 

La Revue des sciences 

juridiques 

13/14 (3/4) 1998 

Personalitarea si opera lui Rinaldo Bertolino, Rectorul 

Universitatii din Torino 

La Revue des sciences 

juridiques 

15/1/1999 

Personalitatea si opera profesorului univ.dr.doc., membru de 

onoare al Academiei, Tudor Radu Popescu 

La Revue des sciences 

juridiques 
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16/1/2000 

Cateva consideratii cu privire la ideea de aparenta in materia 

reprezentarii 

La Revue des sciences 

juridiques 

16/1/2000 

A parte juridica da latinidade do povo romena La Revue des sciences 

juridiques 

17/2000 

Frauda pauliana si ideea de aparenta. Consideratii generale (in 

colaborare) 

La Revue des sciences 

juridiques 

17/2000 

Frauda pauliana si ideea de aparenta. Calitatea de reclamant 

(in colaborare) 

La Revue des sciences 

juridiques 

18/2000 

Frauda pauliana si ideea de aparenta. Calitatea de parat (in 

colaborare) 

La Revue des sciences 

juridiques 

18/2000 

Frauda pauliana si ideea de aparenta. Consideratii asupra 

prescriptiei extrinctive in materie (in colaborare) 

La Revue des sciences 

juridiques 

18/2000 

The legal issue of the Romanian people's latin origin Annals of the 

University of Craiova, 

Series Philologie-

English, Yeary, N
1
 

2000 

Normativismul kelsenian La Revue des Sciences 

Juridiques, 19/2000 

Viata si opera prof.univ.dr. Ion Mihailescu (in colaborare) La Revue des Sciences 

Juridiques, 20/2001 

Dreptul subiectiv si libertatile publice La Revue des Sciences 

Juridiques, 20/2001 

Repere in viata si opera academicianului Ioan Ceterchi (in 

colaborare) 

La Revue des Sciences 

Juridiques, 21/2001 

Unele consideratii asupra fundamentului si caracterelor 

juridice ale obligatiei legale de intretinere (in colaborare) 

La Revue des Sciences 

Juridiques, 21/2001 

Contributii la studiul identitatii vointei ca entitate psihologica 

prin luarea in considerare si a viziunii juridice asupra acestei 

categorii 

Revista de studii 

socio-umane a 

Institutului de 

Cercetari Socio-

Umane "C.S.N. 

Plopsor" al Academiei 

Romane, serie noua, 

nr. 1/2002 

Nicolae Titulescu - Personalitate complexa a secolului XX La Revue des Sciences 

Juridiques, 23/2002 

Cateva consideratii cu privire la consecintele ideii curgerii 

timpului in materia modalitatilor obligatiilor civile 

La Revue des Sciences 

Juridiques, 24/2002 
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Cateva consideratii privind curgerea timpului ca eveniment 

juridic 

La Revue des Sciences 

Juridiques, 25/2002 

Unele consideratii privind exercitarea dreptului de proprietate 

in limitele determinate de lege 

La Revue des Sciences 

Juridiques, 26/2003 

Studiu asupra naturii juridice complexe a contractului de renta 

viagera 

La Revue des Sciences 

Juridiques, 28/2003 

Continutul si finalitatea contractului de joc de noroc si 

prinsoare la confluenta licitului cu ilicitul 

Revista de studii 

socio-umane a 

Institutului de 

Cercetari Socio-

Umane "C.S.N. 

Plopsor" al Academiei 

Romane, serie noua, 

nr. 2-3/2003 

Cateva consideratii privind importanta teoretica si practica a 

patrimoniului privit prin actiunea functiilor sale (colaborare) 

Revista de Stiinte 

Juridice nr. 29(1)/2004 

Globalizarea si suveranitatea. Interdependente (in colaborare) Revista de studii 

socio-umane a 

Institutului de 

Cercetari Socio-

Umane "C.S.N. 

Plopsor" al Academiei 

Romane, serie noua, 

nr. 4-5/2004 

Contributii la studiul fizionomiei juridice a obligatiei aleatorii 

(in colaborare) 

Revista de studii 

socio-umane a 

Institutului de 

Cercetari Socio-

Umane "C.S.N. 

Plopsor" al Academiei 

Romane, serie noua, 

nr. 4-5/2004 

Consideratii speciale privind raportul dintre dreptul subiectiv 

si libertatile publice. Interferente si determinari (colaborare) 

Revista de stiinte 

juridice nr. 31/2004 

Consideratii privind locul si rolul dreptului de superficie in 

sistemul dezmembramintelor dreptului de proprietate. 

(colaborare) 

Revista de stiinte 

juridice nr. 31/2004 

Unele consideratii privind obligatia corelativa dreptului la 

intretinere (colaborare) 

Revista de Studii 

Socio-Umane a 

Institutului de 

Cercetari Socio-

Umane "C.S. Plopsor", 

al Academiei Romane, 

nr. 6/2004 

Pretext si profunda datorie morala "Academica" (Revista 

Academiei Romane), 

nr. 36/2005 

Accesiunea imobiliara in Codul civil roman si in proiectul 

Codului civil 

Revista de Stiinte 

Juridice nr. 1/2006 

Discuţii privitoare la opoziţia reglementată de art. 61 din Legea 

nr. 31/1990 

Revista de Stiinte 

Juridice nr. 4/2006 

Intrarea României în Uniunea Europeană Academica (Revista 
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Academiei Române) 

nr. 56-57/2006 

Consideraţii psiho-filosofico-juridice asupra principiului 

voinţei interne în materia actelor juridice civile. 

Ad honorem Ghoerghe 

Vlăduţescu la 70 ani, 

Editura Universitaria 

Craiova, 2007 

Magistrul - modelul către care am tins (Când fiinţa 

supravieţuieşte trecerii în nefiinţă) 

În Volumul Omagial 

Tudor R. Popescu, ed. 

Themis, 2008 

Discutii privitoare la opozitia reglementata de drept art. 61 din 

Legea nr. 31/1990 (in colaborare) 

Revista de Stiinte 

Juridice nr. 4/2006 

Consideratii privind domiciliul in dreptul civil roman (in 

colaborare) 

Revista de Stiinte 

Juridice nr. 2/2008 

Considerations about the catacity of using the juridical persons 

in the civil Romaqncian Law 

Revista de Stiinte 

Juridice nr. 3/2008 

Savantul Nicolae Mattescu Matte sau dulcea povară a dorului 

de ţară 

în volumul Centenar 

Nicolae Mateescu 

Matte, Editura 

Academiei Române, 

Universul Juridic, 

2013 

Profesorul Tudor Radu Popescu, între realitate şi legendă în volumul Centenar 

Nicolae Mateescu 

Matte, Editura 

Academiei Române, 

Universul Juridic, 

2013 

Anul 1913 şi Istoria dreptului românesc în volumul Centenar 

Nicolae Mateescu 

Matte, Editura 

Academiei Române, 

Universul Juridic, 

2013 

 

 

Contracte de cercetare 

 

 Proiectul Funcţia  Perioada 

1 Proiectul de cercetare "Dezvoltarea cercetării 

juridice fundamentale şi a cercetării dreptului 

european", finanţat de Banca Mondială şi 

Guvernul Rom`niei,  

GRANT TIP A CNCSIS 

DIRECTOR  1999- 2002 

2 Proiectul de cercetare 

"Intermedierea în dreptul comercial intern si 

international" 

GRANT CNCSIS 

DIRECTOR 

 

1999-2000 

3 Proiectul de cercetare cu tema "Mijloce juridice 

de protectie a bunurilor culturale mobile" 

GRANT ACADEMIA ROMÂNA  

MEMBRU ÎN 

ECHIPA DE 

CERCETARE 

2005-2007 

4 GAR - Incidenţa legislaţiei comunitare asupra 

capacităţii juridice a cetăţenilor rom`ni 

membru 2007-2008 
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5. GAR - Dreptul la identitate şi politicile de 

incluziune socială 

membru 2007-2008 

Martie,2014 


