
LISTA PUBLICAŢIILOR ŞTIINŢIFICE 
Lect. dr. Oana Andreea MOTICA 

 

 

A. Teza de doctorat: Fundamentul răspunderii civile pentru fapta minorului şi a celui 

pus sub interdicţie judecătorească; 

 

B. Cărți: 

 

1. Fundamentul răspunderii civile pentru fapta minorului şi a celui pus sub interdicţie 

judecătorească, editura Universul Juridic, Bucureşti (autor), 2012, ISBN 978-973-127-

808-7;  

2. Elemente de drept public şi drept privat, Ed. Universitas Timisiensis 2006, (coautor); 

3. Elemente de drept – curs universitar pentru studenţii facultăţilor de ştiinţe 

economice, Editura Universitas Timisiensis, 2003, (coautor); 

 

C. Articole și studii: 

 

1. ”Divorțul prin acordul soților în lumina legislațiilor română şi franceză”, 

coautor, în Analele Universităţii de Vest din Timişoara, seria Drept, vol. 2/2004, 

pp. 166-175; 

2. ”Scurtă privire asupra unor aspecte legate de situația juridică a minorului 

adoptat”, în Analele Universităţii de Vest din Timişoara, seria Drept, vol. 2/2005, 

pp. 67-70; 

3. ”Procrearea asistată medical”, coautor, în Analele Universităţii de Vest din 

Timişoara, seria Drept, vol. 1/2005, pp. 87-92; 

4. ”Teorii şi opinii cu privire la noțiunea şi conținutul drepturilor subiective civile” 

în Analele Universităţii de Vest din Timişoara, seria Drept, vol.  1/2 2006; 

5. “Fundamentul responsabilității civile”, în Analele Universităţii de Vest din 

Timişoara, seria Drept, vol.  2/2007; 

6. „Fapta ilicită – condiție a responsabilității delictuale” , în Analele Universităţii de 

Vest din Timişoara, seria Drept, vol. 1/2007, pp. 151-155; 



7. „Răspunderea persoanelor care dețin obligația de supraveghere a minorilor şi 

a persoanelor puse sub interdicție judecătorească în temeiul unui contract în 

lumina prevederilor noului Cod civil”, în Analele UVT nr. 1/2012; 

8. “Condițiile speciale ale răspunderii delictuale a comitentului pentru prejudiciul 

cauzat terților prin faptele ilicite delictuale ale prepusului minor în lumina 

prevederilor noului Cod civil”, în Analele UVT nr. 1/2012; 

9.  “Principiile aplicării legii civile în timp în lumina noului Cod civil“, în curs de 

publicare în Analele UVT nr. 2/2013.  

 

 

D. Conferinţe: 

 

4. ”Buna credință cu ocazia încheierii şi executării contractelor”, în Pandectele 

române, ed. Wolters Kluwer, Bucureşti, 2007, pp. 170-180, ( Conferința bienală 

2006); 

5. Consideraţii critice privind culpa ca element al răspunderii civile delictuale, prezentat 

în cadrul Zilelor Academice Timişene, ediția a X-a, 24-25 mai 2007; 

6. Damage – condition of the liability in tort. Infringements of the personality rights, 

prezentată în cadrul 6th International Conference of PhD Students, Miskolc, 12-

18.08.2007; 

7. Angajarea răspunderii pentru prejudiciile cauzate de minori şi persoanele puse sub 

interdicţie judecătorească faţă de alte personale decât părinţii (Conferința 

Doctoranzilor 2010, Volumul I); 

8. Fault in the field of the parents’ liability for the damage caused by their minor 

children, prezentată în cadrul 6th International Conference of PhD Students, 

Miskolc, 12-18.08.2007; 

9. Abuzul de drept, prezentat în cadrul Conferinței internaționale „”Statul şi Dreptul – 

Mutații instituționale contemporane”, Sibiu, 2-3 iunie 2006, publicată în volumul 

conferinței, vol. II, pp. 632-638; 

10. Aspecte juridice privind exercitarea drepturilor civile şi abuzul de drept, prezentat în 

cadrul Conferinței internaționale „”Statul şi Dreptul – Mutații instituționale 

contemporane”, Sibiu, 2-3 iunie 2006; 



11. Aspecte controversate ale art. 1000 al. 1 şi art. 1000 al. 2 C. civ, prezentat în cadrul 

Conferinței internaționale bienale desfăşurate la Facultatea de Drept şi Ştiințe 

Administrative din cadrul Universității de Vest din Timişoara între 23-25.10.2008; 

12. „Privire critică asupra prevederilor noului Cod civil în privința întemeierii 

răspunderii pentru prejudiciile cauzate de persoanele pe care le avem sub 

supraveghere”, în Volumul Conferinţei Internaţionale a Doctoranzilor în Drept 

organizată de Facultatea de Drept şi Ştiințe Administrative din cadrul Universității 

de Vest din Timişoara şi Centrul European de Studii şi Cercetări Juridice Timişoara, 

Editura Wolters Kluwer, Timişoara, 2009, pp. 486-495; 

13. „Răspunderea personalului didactic preuniversitar (răspunderea institutorilor) în 

lumina prevederilor Noului cod civil”, în Culegere de studii in honorem Alexandru 

Bacaci, Ovidiu Ungureanu, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2012, pp. 256-263; 


