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LISTA LUCRĂRILOR PUBLICATE  

 

A. CĂRȚI 

 

1.Drept funciar şi publicitate imobiliară, Editura „ALL BECK”, 

2001. (coautor); 

2.Actele administraţiei publice locale, Editura „ALL BECK”, 2002; 

 3. Drept administrativ. Tratat elementar, Editura „ALL BECK”, 

2002; 

 4.  Drept administrativ, ediţia a II-a, Editura „ALL BECK” 2005; 

 5. Drept administrativ, ediţia a III-a, Editura C.H.Beck, 2008; 

 6. Drept administrativ, ediţia a IV-a, Editura C.H.Beck , 2010; 

7. Legea contenciosului adiministrativ. Comentariu pe articole, 

Editura C.H.Beck, 2013, coautor; 

 8. Legea contenciosului administrativ. Comentariu pe articole, 

ediţia 2, Editura C.H.Beck, 2014, coautor; 

 9. Legea contenciosului administrativ. Comentariu pe articole, 

ediţia 3, Editura C.H.Beck, 2017, coautor; 

 10. Legea contenciosului administrativ. Comentariu pe articole, 

ediţia 4, Editura C.H.Beck, 2018, coautor; 

 11. Drept administrativ, Partea specială, Editura C.H.Beck, 2019; 

 

  

STUDII ŞI ARTICOLE ŞTIINŢIFICE 

 

1. Competenţa decizională cu privire la bunurile din patrimoniul 

unităţilor administrativ-teritoriale în „Dreptul” nr. 9/1992, p. 64; 

2. Metodologia adoptării actelor de autoritate ale administraţiei 

publice locale, Analele Universităţii din Timişoara, nr. 1-2/1992, p. 34; 

3. Discuţie în legătură cu situaţia juridică a terenurilor proprietate de 

stat din intravilanul localităţilor în „Dreptul”, nr. 2/1993, p. 60; 

4. Discuţii în legătură cu forţa juridică a adeverinţelor de proprietate 

în „Dreptul”, nr. 8/1993, p. 39; 

5. Probleme în legătură cu delimitarea patrimoniului unităţilor 

administrativ-teritoriale în „Dreptul”, nr. 12/1993, p. 70; 

6. Natura juridică a delegaţiei permanente şi raporturile acesteia cu 

consiliul judeţean în „Dreptul”, nr. 3/1994, p. 101; 



7. Formalităţile procedurale anterioare, concomitente şi posterioare 

adoptării hotărârilor consiliilor locale în „Dreptul”, nr. 1/1995, p. 38; 

8. Unele consideraţii referitoare la raporturile dintre autorităţile 

administraţiei publice şi actele acestora în „Dreptul”, nr. 10-11/1995, p. 42; 

9. Administraţia publică locală în structura organizatorică a statului, 

Analele Universităţii din Timişoara, nr. 1/1996, p. 17; 

10. Competenţa autorităţilor publice locale, Analele Universităţii din 

Timişoara, nr. 1/1996, p. 20; 

11. Noţiunea şi trăsăturile actelor administrative de autoritate ale 

admintraţiei publice locale, Analele Universităţii din Timişoara, nr. 1/1996, 

p. 26; 

12. Condiţiile de valabilitate ale actelor de autoritate ale administraţiei 

publice locale, Analele Universităţii din Timişoara, nr. 2/1996, p. 6; 

13. Intrarea în vigoare a actelor de autoritate ale administraţiei publice 

locale, Analele Universităţii din Timişoara, nr. 2/1996, p. 26; 

14. Controlul legalităţii titlurilor de proprietate emise în temeiul Legii 

fondului funciar nr. 18/1991 în „Dreptul” nr. 2/1996, p. 73; 

15. Competenţa autorităţilor administraţiei publice locale în materie 

contravenţională, Revista Cercului Juridic Bănăţean, nr. 7-8/1996, p. 48; 

16. În legătură cu valabilitatea deciziei administrative privind trecerea 

unui imobil în proprietatea statului în baza Decretului nr. 223/1974 în 

„Dreptul, nr. 3/1996, p. 55; 

17. Natura juridică a termenului de stabilire a dreptului de proprietate 

prevăzut de art. 10, alin. 4, din Legea nr. 18/1991 în „Dreptul”, nr. 4/1996, p. 

62; 

18. Competenţa instanţelor judecătoreşti în exercitarea controlului de 

legalitate al actelor de gestiune ale administraţiei publice locale şi pentru 

soluţionarea litigiilor născute din încheierea şi exercitarea acestora în 

„Dreptul” nr. 8/1997, p. 39; 

19. Excepţia de ilegalitate în contextul legislaţiei actuale în „Dreptul” 

nr. 4/1998, p. 20; 

20. Încetarea actelor de autoritate ale administraţiei publice locale în 

„Lokalna Samouprava” nr. 4-5/1999, Sofija, p. 250; 

21. Reforma în adminstraţia publică locală din România, Analele 

Universităţii Banatului din Timişoara, nr. 1/1999, p. 2; 

22. Momentul încheierii actelor de gestiune ale administraţiei publice 

în „Dreptul”, nr. 10/1999, p. 37; 

23. Câteva consideraţii în legătură cu ineficienţa actelor 

administrative de autoritate în „Dreptul”, nr. 1/2000, p. 90; 



24. Natura juridică a raportului de serviciu în „JURIDICA”, nr. 

6/2000, p. 217-218; 

25. Executarea proceselor-verbale de sancţionare contravenţională 

reglementate de Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării 

construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor în „Dreptul” nr. 

9/2000, p. 101; 

26. Aspecte generale privind funcţia publică în „Analele” Universităţii 

Banatului din Timişoara, seria Drept, nr. 1/2000, p. 9; 

27. Drepturile şi obligaţiile funcţionarilor publici în „Analele” 

Universităţii Banatului din Timişoara, seria Drept, nr. 1/2000, p. 17; 

28. Unele aspecte legate de aplicarea Legii nr. 112/1995 privind 

reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţă 

trecute în proprietatea statului în „Analele” Universităţii de Vest din 

Timişoara, nr. 1/2000, p.12; 

29. Care este procedura aplicabilă în cazul refuzului nejustificat de 

restituire a taxei pe valoarea adăugată, în „Analele” Universităţii de Vest din 

Timişoara, nr. 1-2/2000, p.21; 

30. Calitatea procesuală în litigiile având ca obiect bunurile 

domeniului public şi privat în „Juridica” nr.  9-10/2001, p. 370; 

31. Unele consideraţii privind necesitatea unei mai stricte delimitări a 

nulităţilor în dreptul administrativ, în „Dreptul”, nr. 12/2001, p.83; 

32.  Cîteva consideraţii în legătură cu formele de organizare a 

serviciilor publice şi regimul lor juridic, în „Dreptul” nr.12/2002, p.94; 

33.  Competenţa instanţelor judecătoreşti în litigiile privind obligarea 

unei autorităţi publice la încheierea unui contract, în „Curierul judiciar” nr. 

10/2003, p. 100; 

 34. Nelegalitatea unor dispoziţii ale Normelor metodologice de 

aplicare unitară a Legii nr.10/2001, în „Dreptul” nr.9/2004, p.63; 

 35. Regimul juridic al terenurilor aferente locuinţelor înstrăinate în 

temeiul Legii nr.112/1995, în „Dreptul” nr.3/2005, p.58; 

 36. Calitatea procesuală în litigile având ca obiect bunurile……., 

Revista de Drept Public, nr. 4/2005; 

 37. Studiu comparativ asupra formelor contenciosului administrativ, 

în „Dreptul” nr. 3/2006, p. 110; 

 38. Un punct de vedere privind admisibilitatea excepţiei de 

nelegalitate a unor acte administrative individuale, Pandectele Române, 

Supliment, Editura Wolters Kluwer România , 2007, p. 39; 

 39.  Situaţia juridică a terenurilor deţinute de societăţile comerciale cu 

capital de stat în „Dreptul” nr. 2/2007, p. 56; 



 40. Consideraţii critice privind suspendarea procedurii administrativ-

fiscale, Publicaţia Conferinţei Internaţionale bienale, Facultatea de Drept şi 

Ştiinţe administrative din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, Editura 

Wolters Kluwer, 2008, p. 99; 

 41.  Discuţii referitoare la neconstituţionalitatea unor dispoziţii ale 

Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Codului de procedură civilă în 

„Dreptul” nr. 1/2008, p. 116; 

42. Limitele competenţei în materia aplicării sancţiunilor disciplinare 

prevăzute de Legea nr. 188/1999 în Revista“Dreptul” nr.1/2009, p. 92; 

 43.Controverse în legătură cu controlul judecătoresc special al actelor 

administrative, în Revista Dreptul nr. 11/2009, p. 121; 

 44. Procedura atacării hotărârilor de validare sau de invalidare a 

mandatului consilierilor locali ori al consilierilor judeţeni, în Dreptul nr. 

1/2010, p. 91; 

 45. Unele reflecţii asupra refuzului autorităţilor publice de a rezolva 

cererile particularilor, Revista Dreptul nr. 11/2010, p. 154 (coautor); 

 46. Unele observaţii şi propuneri în legătură cu procedura constituirii 

consiliilor locale, Revista Dreptul nr. 1/2011, p. 175, (coautor); 

 47. Unele controverse în domeniul excepţiei de nelegalitate în lumina 

Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ în ,,Dreptul” nr. 6/2011, p. 

162 (coautor); 

 48. Unele aspecte privind departajarea proprietăţii imobiliare a statului 

de aceea a unităţilor administrativ-teritoriale în ,,Dreptul” nr. 11/2012; 

 49. Sfera de aplicare a principiului simetriei juridice în Publicaţia 

intitulată ,, In Honorem Radu I. Motica”, Universul juridic, Bucureşti, 2012, 

p. 534 (coautor); 

 50. O nouă viziune asupra principiului constituţional al aplicării legii 

mai favorabile în Publicaţia Conferinţei Internaţionale Bienale 12-13 

octombrie 2012, organizată de Facultatea de Drept Timişoara; 

 51. Dreptul la bună administrare în Publicaţia Conferinţei 

internaţionale cu tema ,,Modificările legislaţiei fundamantale a României; 

Aspecte de drept comparat”organizată de Facultatea de Drept a Universităţii 

din Oradea în perioada 22-24 noiembrie 2012;  

 52. Discuţii privind procedura prealabilă în cazul autorizaţiei de 

construire în ,,Dreptul” nr. 10/2013, p. 153; 

 53. Discuţii privind limitele controlului Curţii de Conturi în materia 

achiziţiilor publice în ,,Dreptul nr. 7/2015, p. 87; 

 54. Determinarea momentului curgerii termenului pentru promovarea 

pe cale separată a acţiunii în despăgubiri reglementate prin Legea nr. 

554/2004 în ,,Dreptul” nr. 8/2015, p. 96 (coautor); 



 55. Relaţia dintre dreptul administrativ intern şi dreptul Uniunii 

Europene în materia excepţiei de nelegalitate în ,,Revista Transilvană de 

Ştiinţe Administrative” nr. 2 (39) /2016, p. 219-226 (coautor); 

56. Executarea hotărârilor instanţelor de contencios administrativ în 

,,Dreptul” nr. 11/2016, p. 97 (coautor); 

 57. Procedura prealabilă în litigiile privind contractele administrative 

în ,,Revista de Drept Public” nr. 3/2016, p. 69 (coautor);  

  58. Unele aspecte privind acţiunea împotriva ordonanţelor 

Guvernului în ,,Curierul judiciar” nr. 3/2017, p. 153 (coautor); 

 59. Contenciosul actelor administrative asimilate, autoare Emilia 

Lucia Cătană (recenzie), în Revista de drept public nr. 1/2017, p. 188; 

 60. Contractul de parteneriat public-privat în Revista de drept public 

nr. 4/2017, p. 40; 

 61. Contribuţii ale prof. univ. dr. Ioan Santai la dezvoltarea doctrinei 

administrative în ce priveşte instituţia juridică de autoritate publică în 

Revista de drept public, Supliment 2017, p. 48; 

 62. Specificul acţiunii în constatarea nulităţii contractelor de achiziţii 

publice, în ,,Achiziţi publice. Cadru normativ, proceduri şi căi de atac în 

contextul european al accesării fondurilor structurale”, Editura C.H. Beck, 

Bucureşti, 2018, p. 15; 

 63. Unele consideraţii pe marginea efectelor stării de incompatibilitate 

a aleşilor locali asupra statutului acestora în ,,Dreptul” nr. 7/2018, p. 74; 

 64. Unele considerații privind necesitatea unei mai bune delimitări a 

serviciilor publice deconcentrate în ,,Revista de drept public” nr. 2/2018, p. 

52; 

 65. Cronică la Tratatul teoretic și practic de drept administrativ, 

volumul II, editura Universul juridic, București, 2018, autor V. Vedinaș, în 

Revista de drept public nr. 3/2018, p. 151-153; 

 66. Termenul de valabilitate a planului urbanistic general și 

consecințele expirării acestuia în Revista Facultății de Drept Oradea nr. 

1/2018, p. 254; 

 67. În legătură cu controlul judecătoresc al actelor emise de 

autoritățile publice în materia restituirii imobilelor preluate de stat în mod 

abuziv în perioada 1945-1989 în „Dreptul” nr. 9/2019, p. 60, coautor; 

  

  

 

 

 

 


