
tratat  Tratat de contracte administrative i conten-
cios al contractelor administrative în contextul Codului administrativ i al actelor normative 
interne i unionale,

„educa ia este singurul lucru care nu 
î i poate fi luat. Po i pierde diplomele, dar nu po i pierde cunoa terea. Te po i debarasa de 
cuno tin e, dar nu de ceea ce ai devenit datorit  lor” .

 Contenciosul 
administrativ,

Executarea hot rârilor judec tore ti în contenciosul administrativ Recursul admi-
nistrativ i jurisdic ional Executarea hot rârilor judec tore ti în contenciosul 
administrativ

Reglement ri juridice în materia amenaj rii teritoriului i a urbanismului  
Legisla ie, doctrin , jurispruden  Reglement ri juridice în materia urbanismului. 
Dreptul de proprietate i contenciosul administrativ în materie Parteneriatul 
public-privat Serviciile de utilitate public Regimul juridic al terenurilor. 
Cadastrul i publicitatea imobiliar  asupra terenurilor Contractele administrative în 
contextul noului Cod civil i al noului Cod de procedur  civil Contractele civile în 
contextul noului Cod civil i al noului Cod de procedur  civil  Dreptul comer ului 
interna ional în contextul noului Cod civil, al noului Cod de procedur  civil  i al actelor 
europene în materie 

contenciosului administrativ Tratat teoretic i practic de contencios administrativ,

contenciosului administrativ

Parteneriatul public-privat în 
contextul legislativ actual intern i unional Contenciosul special în materia achizi iilor 

Dreptul finan elor publice. Drept bugetar



publice, achizi iilor sectoriale, concesiunilor de lucr ri i concesiunilor de servicii. În contextul 
noului cadru legislativ intern i unional Cadastru i publicitate imobiliar . Conten-
ciosul special în materia cadastrului i a c r ii funciare Contencios administrativ i 
fiscal. Legea nr. 554/2004. Legea nr. 212/2018. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul admi-
nistrativ. Corel ri legislative. Comentarii. Explica ii. Doctrin . Jurispruden

Tratat de contracte civile. Potrivit Codului 
civil, Codului de procedur  civil , Codului fiscal, Codului de procedur  fiscal , Codului penal 
i Codului de procedur  penal , 

contractele administrative i contenciosului contractelor administrative 
în contextul apari iei Codului administrativ, precum i al conexiunii acestora cu actele 
normative interne i unionale. 

Considera ii privitoare la titlurile executorii i procedura de executare în materia conten-
ciosului contraven ional

„Doctrina româneasc  din ultimii 25 de ani, de i mult mai vast , nu a atins înc  nivelul de 
profunzime al aceleia interbelice. De i incomparabile ca num r i ca titluri (în consecin , i 
ca domenii i sec iuni ale dreptului abordate), apari iile interbelice i chiar cele antebelice 
(dinainte de Primul R zboi Mondial) par mai profunde i mai penetrante. F când o paralel  
cu aceast  epoc , exist  perpetuu (…) un liant între aceste dou  lumi – lumea veche i 
lumea nou , acesta este profesorul Ion Deleanu”



 

Cercet tor asociat – Institutul de Cercet ri Juridice 
„Acad. Andrei R dulescu” al Academiei Române, 

avocat Baroul Alba 





Recentele modific ri ale O.U.G. nr. 34/2006, un temei pentru reorientarea 
contractelor administrative spre libertatea contractual ?,



Regimul de putere public -regim juridic inegalitar. Sursa inegalit ii, ra iunea i 
necesitatea

a priori,



prima facie,

Drept administrativ
Contractele administrative. Reglementare. Doctrin . Jurispruden

infra 



 supra cit.

Dreptul contenciosului administrativ
Ibidem. 

Drept administrativ i elemente de tiin a administra iei
No iunea contractului administrativ

Drept administrativ…, infra 
Maurice Hauriou (1856-1929), p rintele fondator al dreptului administrativ francez, 

infra infra 



 supra cit.,

Drept administrativ. Practic  judiciar  comentat , 
vol. I. Actul administrativ. (II) Un secol de jurispruden  (1909-2009),



 supra cit.,

supra cit.

de plano

Drept administrativ

Contenciosul 
administrativ român

Contenciosul actelor administrative asimilate
Criterii de distingere între actele administrative de autoritate i actele de gestiune ale statului, 

implica ii pe planul contenciosului administrativ
Buletinul 

jurispruden ei. Repertoriu anual 2018



Excep ia. Excep ia de nelegalitate – mijloc de ap rare în cadrul proceselor comerciale, civile etc. 
Aspecte procedurale teoretice i practice – I idem, Dreptul contenciosului administrativ…, 
op. cit.,

Jurispruden a Sec iei de contencios 
administrativ i fiscal pe anul 2005,


