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În anul 2013, au apărut următoarele volume editate de profesori ai Facultăţii 
de Drept din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara: 
 
1. Ligia Cătuna, Drept procesual civil. Partea generală conform noului Cod 

de procedură civilă, ed. a V-a, Ed. C. H. Beck, Bucureşti 
Ediţia a V-a a lucrării Drept procesual civil. Partea generală poate fi 

considerată de fapt o nouă carte, urmare a rescrierii sale prin prisma noului Cod 
de procedură civilă şi a dispoziţiilor procedurale din noul Cod civil. 

Intrarea în vigoare a noului Cod de procedură civilă a determinat rescrierea 
părţii generale a procedurii civile şi reanalizarea procesului civil din perspectivă 
teoretică, prin raportare la instituţiile clasice ale procesului civil. 

Deşi dedicată cu preponderenţă mai tinerilor colegi de pe băncile facultăţilor 
de drept, lucrarea este cu siguranţă utilă şi practicienilor, aceştia regăsind în 
paginile sale referiri la norme noi, la actualizări de ultimă oră aduse în legislaţie 
cu impact în procesul civil (legea notarilor publici, legea medierii ş.a.). 

Fără a fi exhaustivă, cartea este utilă şi răspunde prin actualitatea sa 
cerinţelor publicului căruia i se adresează, reprezentând un instrument de lucru 
necesar în orice bibliotecă juridică. 

 
2. Irina Sferdian, Drept civil. Drepturile reale principale, Ed. Hamangiu, 

Bucureşti. 
Lucrarea analizează instituţiile specifice teoriei drepturilor reale principale, 

aşa cum sunt reglementate în Cartea a III-a, „Despre bunuri” din actualul Cod 
civil, recurgând, când a fost cazul, la examinarea comparativă cu vechiul Cod civil. 

Pentru o înţelegere aprofundată a acestei ramuri a dreptului civil, autoarea 
realizează o prezentare detaliată a tuturor aspectelor importante: noţiunea de 
patrimoniu-notând inovaţiile aduse de actuala reglementare, clasificarea 
bunurilor, delimitarea drepturilor patrimoniale de cele de creanţă, dobândirea 
drepturilor reale, posesia, regimul juridic al proprietăţii private, cu o privire 
specială asupra limitelor sale, regimul juridic al proprietăţii publice, modalităţile 
dreptului de proprietate, precum şi dezmembrămintele acestuia, publicitatea 
imobiliară. Sunt tratate aparte regimul juridic al construcţiilor şi al terenurilor, 
precum şi modalităţile de apărare a dreptului de proprietate privată. 

Cartea se adresează studenţilor şi practicienilor, oferind soluţii problemelor 
frecvent ivite în practică, atât prin marcarea opiniilor proprii autoarei, cât şi prin 
numeroasele trimiteri la doctrină şi practica judecătorească. 

 
3. Adrian Fanu-Moca. Contenciosul fiscal, ed. a II-a, Ed. C.H. Beck, Bucureşti.  
Lucrarea, publicată iniţial în 2006, a fost actualizată cu ultimele modificări 

legislative incidente în materia procedurii contenciosului fiscal. Este vorba despre 
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modificările aduse Codului de procedură fiscală, care au ocazionat şi republicarea 
acestuia, cu consecinţa renumerotării articolelor, precum şi despre intrarea în 
vigoare a noului Cod de procedură civilă, act normativ fundamental cu aplica-
bilitate atât în ceea ce priveşte contenciosul administrativ fiscal, cât, mai ales, în 
ceea ce priveşte contenciosul fiscal de drept comun – contestaţia la executare. Un 
alt act normativ recent care a determinat revizuirea lucrării a fost O.U.G. 
nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, act normativ care reglementează 
procedura cererii de reexaminare a modului de stabilire a taxei judiciare de timbru. 

Lucrarea se adresează atât teoreticienilor, cât şi practicienilor, lămurind o 
serie de probleme procedurale ale contenciosului fiscal, o materie atât de mult 
supusă modificărilor în ultimii ani. 

 
4. Cristian Clipa, Drept administrativ. Teoria funcţiei publice (II). Noţiunea 

de funcţie publică şi categoria de funcţionar public. Dreptul aplicabil. 
Răspunderea juridică a funcţionarilor publici, Ed. Hamangiu, Bucureşti. 

Lucrarea de faţă reprezintă cel de-al doilea volum al unui ciclu de trei, dintre 
care cel dintâi a fost publicat în anul 2011, intitulat „Drept administrativ. Teoria 
funcţiei publice (I). Raportul juridic de serviciu-noţiune, natură, părţi, obiect şi 
conţinut”, iar un altul urmează să îşi facă apariţia în viitorul apropiat, sub titlul „Drept 
administrativ. Teoria funcţiei publice (III). Naşterea, modificarea, suspendarea şi 
încetarea raportului juridic de serviciu. Cariera funcţionarului public”. 

Prezenta carte întreprinde un studiu al noţiunii de „funcţionar public” şi, 
respectiv, al categoriei de „funcţionar public”, din perspectivă juridică, marşând 
cu precădere pe marginea deosebirilor care se impun a fi făcute între diversele 
categorii de lucrători din administraţia publică (funcţionari publici, pe de o parte, 
şi demnitari, aleşi locali, contractuali ori colaboratori ocazionali, pe de altă parte). 
Mai apoi, se încearcă o analiză a impactului pe care dreptul european 
instituţional, dreptul european al drepturilor omului, dreptul constituţional, 
dreptul administrativ, dreptul muncii şi dreptul penal îl exercită asupra 
statului/regimului juridic al funcţionarilor publici, cercetare care se întemeiază pe 
o consistentă jurisprudenţă, dar şi pe un serios bagaj bibliografic. 

În sfârşit, este abordată – într-o manieră relativ minuţioasă – instituţia 
răspunderii juridice a funcţionarilor publici, insistându-se asupra celei disciplinare 
şi a celei civile, aceasta din urmă fiind corelată cu răspunderea patrimonială a 
administraţiei publice, care s-a revigorat mai ales în contextul determinat de 
intrarea în vigoare a noului Cod civil, adoptat prin Legea nr. 287/2009. 

 
5. Claudia Roşu, Alin Speriusi-Vlad, Drept procesual civil. Partea specială. 

Caiet de seminar, ed. a II-a, Ed. C.H. Beck, Bucureşti. 
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Caietul de seminar este corespunzător părţii speciale a manualului de Drept 
procesual civil. Partea specială, apărut la aceeaşi editură.  

Intrarea în vigoare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, a 
făcut necesară revizuirea întregului material. Pornind de la speţele şi testele 
existente în ediţia anterioară, le-am reformulat şi reinterpretat, pentru a 
corespunde prevederilor Legii nr. 134/2010 şi cuprinsului din manualul aferent. 

Tematica seminarelor urmăreşte să detalieze titlurile din curs şi să 
exemplifice cu aplicaţii practice şi teste grilă, noţiunile teoretice prezentate la 
curs. 

Prezentul caiet de seminarii este destinat în primul rând studenţilor 
facultăţilor de drept, dar şi altor jurişti care urmăresc să fie la zi cu orientările 
practicii judiciare. 

Intenţia autorilor este de a oferi un instrument util, pentru ca cititorii să aibă 
o imagine completă asupra noţiunilor prezentate, prin corelarea manualului cu 
caietul de seminar.  

  
6. Lavinia Tec, Elemente de dreptul Uniunii Europene, Ed. Eikon, Cluj-Napoca.  
Lucrarea a fost publicată în cadrul proiectului „Adaptarea curriculei univer-

sitare, de masterat, la cerinţele pieţei muncii din România în domeniul 
proiectelor finanţate din fondurile structurale şi de coeziune”, Proiect cofinanţat 
din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru 
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 1 „Educaţia şi 
formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii 
bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenţie 1.2 „Calitate în 
învăţământul superior”, Contract POSDRU/86/1.2/S/64076 . 

Cartea se adresează studenţilor şi absolvenţilor Facultăţii de Economie şi 
Administrare a Afacerilor şi prezintă elemente esenţiale ale dreptului Uniunii 
Europene, precum instituţiile Uniunii, principiile fundamentale ale dreptului 
Uniunii şi libertăţile de circulaţie a mărfurilor, capitalurilor şi persoanelor.  


