LUCRĂRI PUBLICATE:
A.Manuale,cursuri,tratate
1) Arbitrajul de Stat și Practica Arbitrală- Editura Didactică și Pedagogică, 1968;
2) Drept civil. Drepturile de creație intelectuală- Tipografia Universității din București,
1970;
3) Drept civil. Drepturile de creație intelectuală. Sucesiunile – Editura Didactică și
Pedagogică,1971;
4) Legislație economică. Teoria generală a contractelor economice - Tipografia
Universității din București, 1973;
5) Legislația economică și Arbitraj - Editura Didactică și Pedagogică,1974;
6) Drept civil. Dreptul de inventator - Tipografia Universității din București, 1975;
7) Legislație economică - Tipografia Universității din București, 1981;
8) Legislație economică,în colaborare - Editura Didactică și Pedagogică, 1983;
9) Drept civil. Contracte speciale. Dreptul de autor. Dreptul de moștenire, în colaborare Tipografia Universității din București, 1983;
10) Drept comercial român, vol. I – Editura Atlas, 1992;
11) Drept comercial român, vol. II – Editura Atlas, 1993;
12) Drept comercial român, vol. III – Editura Atlas, 1994;
13) Drept comercial român, Ediția I 1995; Ediția a II a 1998, Ediția a III a 2000, Ediția a IV
a 2002, Ediția a V a 2004 (Editura ALL Beck); Ediția a VI a 2007; Ediția a VII a 2007;
Ediția a VIII a 2008 (Editura Universul Juridic);

B.Monografii;Comentarii
14) Rolul contractelor în perfecționarea relațiilor economice,în colaborare-Editura
Academiei,1972;
15) Contractele economice și rolul lor în îndeplinirea obiectivelor economice ,în colaborare
–Editura Academiei,1978;
16) Contractele economice . Teoria generală-Editura Științifică și Enciclopedică,1981;
17) Dreptul de moștenire – Editura Științifică și Enciclopedică,1982;
18) Contractele economice speciale - Editura Științifică și Enciclopedică,1983;
19) The legal structure of the entrepise , în colaborare – Budapesta ,1986;
20) Soluționarea litigiilor dintre unitățile economice - Editura Științifică și
Enciclopedică,1987;
21) Tratat de drept comercial român , Ediția I 2009 ; Ediția a II a , 2011 ; Ediția a III a ,
2012; Ediția a IV a , 2014 ; Ediția a V a , 2016 ( Editura Universul Juridic ) ;
22) Contracte civile și comerciale , în colaborare – Editura Lumina Lex , 1993;
23) Procedura reorganizării și lichidării judiciare – Editura Atlas , 1996 ;
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24) Drept comercial . Procedura falimentului –Editura Atlas , 1998 ;
25) Contracte civile și comerciale , în colaborare Editura Hamangiu , 2009;
26) Societățile comerciale . Reglementare . Doctrină . Jurisprudență , în colaborare , Ediția I
2001 , Ediția a II a 2002 , Ediția a III a 2006 , Ediția a IV a 2009 , Ediția a V a 2014
(Editura C.H.Beck ) ;
27) Noua lege a insolvenței , Legea nr. 85/2006 , Comentarii pe articole , in colaborare ,
Ediția I 2006, Ediția a II a 2008 ( Editura Hamangiu );
28) Codul insolvenței , comentat , în colaborare , Editura Universul Juridic , 2014 ;

C. Articole,studii,comentarii de practică judecătorească :
29) Comentarii, practică judecătorească – Justiția Nouă nr.4/1963;
30) Lipsurile cantitative în contractul de furnizare de produse –Analele Universității din
București , 1963;
31) Comentarii, practică judecătorească – Justitia Nouă nr.8/1964;
32) Comentarii practică judecătorească – Justiția Nouă nr.3/1964 ;
33) Probleme juridice privind răspunderea pentru nerespectarea termenelor în contractul de
furnizare de produse – Arbitrajul de Stat nr.1/1965 ;
34) Comentarii de practică judecătorească – Justiția Nouă nr.2/1965 ;
35) Probleme juridice privind răspunderea furnizorului pentru livrarea unor produse
necorespunzătoare calitativ – Arbitrajul de Stat nr.5/1965 ;
36) Principiul executării în natură a obligațiilor din contractele economice – Justiția Nouă
nr.11/1965;
37) Răspunderea furnizorului pentru viciile ascunse ale produselor livrate – Arbitrajul de
Stat nr.3/1966;
38) Comentarii practica judecătorească – Justiția Nouă nr.11/1966;
39) Comentarii practica judecătorească – Justiția Nouă nr.11/1966;
40) Cu privire la sfera aplicării principiului executării în natură a obligațiilor în dreptul civil
român – Analele Universității din București , 1966;
41) Influența culpei creditorului asupra răspunderii debitorului pentru nerespectarea
obligațiilor contractuale – Arbitrajul de Stat nr.3/1967;
42) Unele precizări în legătură cu clauza penală ca mijloc juridic de întărire a disciplinei
contractuale – Revista română de drept nr.5/1967;
43) Comentarii practica judecătorească – Revista română de drept nr. 3/1968;
44) Răspunderea furnizorului pentru nerespectarea sortimentului produselor livrate – Analele
Universității din București,1968;
45) Principiul reparării integrale a prejudiciului în raporturile contractuale – Revista română
de drept nr.1/1970;
46) Legea contractelor economice – Revista română de drept nr.4/1970;
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47) Îmbogățirea fără temei legitim în raporturile dintre unitățile economice – Arbitrajul de
Stat nr. 1/1971;
48) Transmisiunea pe cale succesorală a drepturilor inventatorului – Analele Universității
din București, 1970;
49) Legea cu privire la organizarea și conducerea unităților economice – Revista română de
drept nr.3/1972;
50) Noțiunea și funcțiile contractului economic - Analele Universității din București , 1971 ;
51) Încheierea contractelor economice în lumina noilor prevederi legale – Revista română de
dreptnr.2/1973;
52) Contractul de asistență tehnică – Studii și cercetări juridice nr.1/1976;
53) Aspecte noi privind temeiul încheierii contractelor economice – Revista română de drept
nr.9/1976;
54) Funcția sancționatoare a clauzei penale în contractele economice - Analele Universității
din București, 1997;
55) Rolul convențiilor prealabile în stabilirea raporturilor juridice dintre unitățile economice
– Revista română de drept nr.6/1978;
56) Clauza penală din contractele economice în lumina noilor modificări legale - Revista
română de drept nr.11/1979;
57) Forma contractului economic în lumina noilor modificări legale- Analele Universității
din București, 1980;
58) Executarea contractelor economice în lumina ultimelor modificări ale legii - Revista
română de drept nr.6/1980;
59) Legea cu privire la aprovizionarea tehnico-metarilă - Revista română de drept nr.3/1981;
60) Aspecte noi referitoare la regimul juridic al contractelor economice - Revista română de
drept nr.4/1981;
61) Rolul contractului de închiriere de utilaje de construcții - Revista română de drept
nr.5/1982;
62) Rolul răspunderii patrimoniale în asigurarea calității produselor - Revista română de
drept nr.7/1985;
63) Aspecte ale soluționării prin conciliere directă a litigiilor dintre unitățile economiceRevista română de drept nr.10/1986;
64) Cu privire la participanții în procesul civil dintre unitățile economice - Revista română
de drept nr.8/1987;
65) O nouă reglementare legală a contractelor economice- Studii și cercetări juridice
nr.4/1988;
66) Etapele și modalitățile de contractare și de soluționare a eventualelor obiecțiuni și
neînțelegeri - Revista română de drept nr.10/1988;
67) Forța majoră – cauză exoneratoare de răspundere în condițiile legii contractelor
economice - Revista română de drept nr.2/1989;
68) O nouă lege a calității produselor și serviciilor – Revista română de drept nr.8/1989;
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69) Introducere in cercetarea dreptului comercial. Actualitatea și perspectivele dreptului
comercial – Dreptul nr.9/1991;
70) Faptele de comerț în dreptul comercial român – Dreptul nr.10-11/1991;
71) Regimul juridic al comercianților în dreptul comercial român – Dreptul nr. 6/1992;
72) Formalitățile privind constituirea societăților comerciale și consecințele nerespectării
lor- Revista de drept comercial nr.4/1992;
73) Administrarea societăților comerciale – Revista de drept comercial nr.2/1993;
74) Probele în materie comercială – Revista de drept comercial nr.2/1994;
75) Condițiile aplicării procedurii reorganizării și lichidării judiciare – Revista de drept
comercial nr.6/1995;
76) Probleme juridice privind protecția consumatorilor – Lex et scientia nr.4/1998;
77) Probleme juridice privind modificarea actului constitutiv al societății comerciale – Lex
et scientia nr.6/1999;
78) Leasingul – instrument de finanțare a investițiilor – Lex et scientia nr.7/2000;
79) Noile modificări ale Legii nr.64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și ale
falimentului – Curierul Judiciar nr.3/2002;
80) Considerații asupra noii reglementări privind întărirea disciplinei contractuale – Curierul
Judiciar nr.11/2002;
81) Contractul de agenție – Curierul Judiciar nr.10/2003;
82) Protecția investitorilor pe piața de capital – Lex et scientia nr.1/2004;
83) Înmatricularea și autorizarea funcționării comercianților in reglementarea legală
actuală,in Lex et scientia nr.XII vol. II,2005;
84) Reglementarea societăților comerciale în dreptul roman , între tradiție și exigențele
armonizării și reglementările Uniunii Europene, în volumul Ad honorem Stanciu D.
Cărpenaru, Editura C.H.Beck,2006;
85) Reglementarea societăților comerciale în dreptul roman , între tradiție și exigențele
armonizării și reglementările Uniunii Europene, în volumul Ad honorem Stanciu D.
Cărpenaru, Editura C.H.Beck,2006;
86) Dreptul comercial în condițiile noului Cod civil, Curierul judiciar nr.10/2010;
87) The enterprise-the legal form for carring on an activity having a professional nature, Lex
et scientia nr.XVIII,vol.1/2011;
88) Comercianții- profesioniști ai întreprinderii comerciale,în culegerea Noile comisii ale
României , comentarii, Editura Universul Juridic 2011;
89) The conclusion of the contract from the perpective of the new Civil Code. Lex et
scientia, nr. XIX,vol. I /2012;
90) Dreptul comercial româan între continuitate și contestare , dreptul 10/2012;
91) Considerații generale asupra contractelor privind activitatea comercială in Culegerea
Dreptul comercial la confluența a doua coduri, Universul Juridic 2012;

4

92) Răspunderea contractuală în reglementarea noului Cod Civil,în volumul In honorem,
Radu I.Motica, 20 de ani de învățământ juridic la Timișoara, Editura Univerul
Juridic,2012;
93) Fondul de comerț în condițiile noului Cod Civil, Dreptul nr.6/2016;
94) Pentru o intrare în normalitate privind reglementarea juridică a activității economice
(comerciale),pentru salvgardarea prestigiului României in Uniunea Europeană și în lume
în rev. Dreptul nr.6/2017;
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