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I. CĂRŢI: 

1. Răspunderea patrimonială pentru actele administrative de autoritate nelegale 
(monografie) – în curs de publicare la editura C.H. Beck; 

2. Legea contenciosului administrativ. Comentarii şi explicaţii, Editura C.H. Beck, 
Bucureşti, 2013, ISBN 978-606-18-0141-1, coautor; 

 
 
II. ARTICOLE ŞI STUDII: 

1. Unele aspecte specifice acţiunii în despăgubiri pentru pagubele cauzate prin actele 
administrative de autoritate nelegale, în curs de publicare în revista Dreptul, februarie 2014. 

2. Unele observaţii în legătură cu răspunderea patrimonială civilă a funcţionarilor 
publici care au contribuit la elaborarea şi emiterea actelor administrative de autoritate 
nelegale, revista Dreptul, nr. 9/2013. 

3. Unele consideraţii în legătură cu răspunderea patrimonială civilă a persoanelor 
juridice de drept public pentru fapta proprie de a emite acte administrative vătămătoare, 
revista Dreptul, nr. 7/2013. 

4. Raportul de cauzalitate -  condiţie a răspunderii patrimoniale reglementate de 
Legea nr. 554/2004, în Volumul Conferinţei internaţionale a doctoranzilor în drept, ediţia a 
5-a, Timişoara, 2013, editura Universul Juridic, ISNN 2066-6403 

5. Natura juridică a răspunderii patrimoniale pentru prejudiciile cauzate prin actele 
administrative de autoritate nelegale, Conferinţa naţională a doctoranzilor „Cercetări 
doctorale în România prin sprijin european”, Workshop-ul nr. 2, Activitatea nr. 10 din cadrul 
proiectului „Burse Universitare în România prin Sprijin European pentru Doctoranzi (BURSE 
DOC)” POSDRU/CPP107/DMI1.5/S/78421, Universitatea de Vest din Timişoara, 23 februarie 
2013.  

6. Excepţii de la regula conform căreia actele administrative de autoritate constituie 
izvor al răspunderii administrative patrimoniale, în revista Analele Universităţii de Vest – 
Seria Drept, vol. 1/2012, p. 96 - 109, ISSN 1843-0651; 

7. Unele aspecte privind departajarea proprietăţii imobiliare a statului de aceea a 
unităţilor administrativ-teritoriale, în revista Dreptul, nr. 11/2012, coautor; 

8. Fundamentul constituţional al răspunderii patrimoniale pentru actele 
administrative nelegale. Condiţia prejudiciului – în curs de publicare în Revista Conferinţei 
internaţionale bienale, Timişoara, octombrie 2012; 

9. Actul administrativ asimilat – condiţie a răspunderii administrativ-patrimoniale, în 
Revista Conferinţei internaţionale a doctoranzilor în drept, ediţia a IV-a, Timişoara, 2012, 
Editura Universul Juridic, ISNN 2066-6403, p. 575-583;  



10.  Fapta ilicită -  condiţie a răspunderii administrativ-patrimoniale reglementată de 
Legea nr. 554/2004, în Revista de drept public, nr. 4/2011, publicată în ianuarie 2012; 

11. Unele controverse în domeniul excepţiei de nelegalitate în lumina Legii nr. 
554/2004 a contenciosului administrativ, coautor, revista „Dreptul”, nr. 6/2011, p. 162 

12. Discuţii privitoare la formele răspunderii administrative, revista Conferinţei 
internaţionale a doctoranzilor în drept, ediţia a 3-a, Timişoara, aprilie 2011, Editura Universul 
Juridic, ISNN 2066-6403, p. 635 – 642.  

13. Predictibilitatea normelor şi stabilitatea raporturilor juridice – componente ale 
legalităţii actelor administrative, în revista „Curentul Juridic”, nr. 1/2011, p. 106; 

14. Unele observaţii şi propuneri în legătură cu procedura constituirii a consiliilor 
locale, coautor, revista „Dreptul”, nr. 1/2011, coautor; 

15. Unele reflecţii asupra refuzului autorităţilor publice de a rezolva cererile 
particularilor, coautor, revista „Dreptul”, nr. 11/2010, p. 154, coautor; 

16. Procedura răspunderii disciplinare a funcţionarilor publici, revista Conferinţei 
internaţionale a doctoranzilor în drept, Timişoara, 19-21 aprilie, Editura Wolters Kluwer, ISSN 
2066-6403, 2010, p. 829 – 834; 

17. Procedura atacării hotărârilor de validare  sau invalidare a mandatului consilierilor 
locali ori al consilierilor judeţeni, coautor, revista „Dreptul”, nr. 1/2010, p. 91-99, coautor; 

18. Primarul în ipostaza de reprezentant al statului pe plan local, revista „Analele 
Universităţii de Vest din Timişoara, Seria Drept”, 2009.  
 

 

III. CONFERINŢE: 

 1. Participare la Conferinţa internaţională a doctoranzilor în drept, Timişoara, 2013; 
2. Participare la Conferinţa internaţională bienală, Timişoara, Facultatea de Drept, 

octombrie 2012 
3. Participare la Conferinţa internaţională a doctoranzilor în drept, ediţia a IV-a, 

Timişoara, 2012 ; 
4. Participare la Conferinţa Internaţională Bienală, ediţia 9, Timişoara, 28 – 30 

octombrie 2010; 
5. Participare la Sesiunea internaţională de comunicări „Perspective şi interferenţe în 

dreptul secolului XXI”, Universitatea „1 Decembrie 1918”, Alba Iulia, 6 – 8 mai 2010. 
6. Participare la Conferinţa internaţională anuală a doctoranzilor în drept, Facultatea 

de Drept din cadrul Universităţii de Vest Timişoara, împreună cu Centrul European de Studii 
şi Cercetări Juridice, Timişoara, 19-21 aprilie 2010.  

7. Participare la Conferinţa internaţională de comunicări ştiinţifice, ediţia a IV-a, 
Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative, Universitatea Petru Maior, Târgu-
Mureş, 26-28 martie 2010. 

8. Participare la Cursul internaţional „Recunoaşterea şi executarea hotărârilor străine 
în baza Regulamentelor Uniunii Europene”, Timişoara, octombrie 2009; 

9. Participare la simpozionul cu tema „Provocări la adresa dreptului în secolul XXI”  
Timişoara, 29 mai 2009;  



10. Participare la Conferinţa internaţională cu tema „Cooperare juridică internaţională 
în materie penală între România şi Italia”, Timişoara, 6-7 februarie 2009 

11. Partcipare la Conferinţa internaţională bienală, Timişoara, 2008; 
 

IV. COMITETE EDITORIALE ŞI ŞTIINŢIFICE: 

- Membru în Colegiul de redacţie al revistei Analele Universităţii de Vest, Seria 

Drept. 

 

 

 


