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Curriculum vitae  
Europass  

 

  
Informaţii personale  

Nume / Prenume GÂRBULEŢ IOAN 
Adresă(e)  

Telefon(oane) +40-365-801.822   
Fax(uri)  

E-mail(uri) universitate@cantemir.ro 
  

Naţionalitate(-tăţi) română 
  

Data naşterii  
  

Sex Masculin 
  

Experiența profesională 
Perioada 

    Funcția sau postul ocupat 
   Activități și responsabilități      

principale 
                 Numele și adresa 

angajatorului 
  Tipul activității sau sectorul 

de activitate 
 

 
  martie 2021 – prezent 
Președintele secției penale - Curtea de Apel Tg. Mureș 
coordonare, verificare și control 
 
Curtea de Apel Tg. Mureș 
 
juridic 
 

 

                              Perioada 
    Funcţia sau postul ocupat 
   Activităţi şi responsabilităţi      

principale 
                 Numele şi adresa 

angajatorului 
  Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 
 

aprilie 2019 – martie 2021 
judecător 
activitate de judecată 

 
Curtea de Apel Tg. Mureş 
 
juridic 
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Perioada 2013 - 2019 
Funcţia sau postul ocupat Inspector judiciar 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
activitate de verificare şi control 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Inspecţia Judiciară din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

juridic 

  
Perioada 1996 - 2013 

Funcţia sau postul ocupat judecător 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
activitate de judecată 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Judecătoria Tg. Mureş/Judecătoria Reghin/Tribunalul Mureş/Curtea de 
Apel Tg. Mureş 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

juridic 

  
Perioada 2006 - 2007 

Funcţia sau postul ocupat Inspector – Corpul de control al ministrului justiţiei 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
activitate de verificare şi control 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Ministerul Justiţiei  

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

juridic 

  
Perioada 2009 - 2011 

Funcţia sau postul ocupat Preşedintele secţiei penale - Curtea de Apel Tg. Mureş 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
coordonare, verificare şi control 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Curtea de Apel Tg. Mureş 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

juridic 

  
Perioada 2011 - 2013 

Funcţia sau postul ocupat Vicepreşedinte - Curtea de Apel Tg. Mureş 
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Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

coordonare, verificare şi control  

Numele şi adresa 
angajatorului 

Curtea de Apel Tg. Mureş  

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

juridic 

 
Perioada 

    Funcția sau postul ocupat 
   Activități și responsabilități      

principale 
                 Numele şi adresa 

angajatorului 
  Tipul activității sau sectorul 

de activitate 
 

 
martie 2020 - februarie 2021 
cadru didactic asociat  
martie 2021 – prezent 
conf. univ. dr. 
Universitatea „Dimitrie Cantemir” Tg. Mureș, 
Facultatea de Drept 
activități didactice 

Educaţie şi formare  
  

Perioada 1991-1996 
Calificarea / diploma 

obţinută 
diplomă de licenţă  

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

competenţe juridice  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca 

  
Perioada 2002 - 2003 

Calificarea / diploma 
obţinută 

curs postuniversitar 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

drept civil 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca 

  
Perioada 2005 - 2007 
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Calificarea / diploma 
obţinută 

diplomă de master 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

ştiinţe penale 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu 

  
Perioada 2011 - 2014 

Calificarea / diploma 
obţinută 

diplomă de doctor  

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

drept procesual civil  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu  

  
Aptitudini şi competenţe 

personale 
 

  
Limba(i) maternă(e) română 

  
Limba(i) străină(e) 

cunoscută(e) 
franceză 

  
Competenţe şi abilităţi 

sociale 
da 

  
Competenţe şi aptitudini 

organizatorice 
da 

  
Competenţe şi aptitudini de 

utilizare a calculatorului 
 Microsoft office (word, excel, power point), sistem de operare windows   
XP, internet 

  
  

Permis(e) de conducere categoria B 
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Alte informații 

       
 

 Premii 

 
2016 – prezent 
Redactor-șef, Revista română de executare silită 
 
- Premiul „Savelly Zilberstein” pentru articolul „Vânzarea la licitație 
publică a bunurilor imobile sechestrate în cadrul procesului penal”, 
publicat în Revista română de executare silită nr. 1/2010, acordat de 
Editura Universul Juridic şi Revista română de executare silită, august 
2011; 
 - Premiul „I.L. Georgescu” pentru lucrarea „Tratat teoretic şi practic de 
executare silită”, acordat de Uniunea Juriştilor din România, decembrie 
2013: 
- „Diplomă de excelenţă”, pentru lucrarea „Abaterile disciplinare ale 
magistraţilor”, acordat de Uniunea Juriştilor din România, decembrie 
2016: 
 
- Activitatea științifică a fost evidențiată în „Who is who in Romania” 
(Enciclopedia personalităților din România) începând cu ediția din anul 
2010. 
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L	I	S	T	A			D	E			L	U	C	R	Ă	R	I	
	

Numele:	Gârbuleţ	Ioan	
Funcția:	conf.	univ.,	judecător,	Curtea	de	Apel	Tg.	Mureș	
Titlu	ştiinţific:	doctor	în	drept	

	
	

A.	TEZA	DE	DOCTORAT	
Actele	executorului	judecătoresc,	conducător	științific,	prof.	univ.	dr.	Ioan	Leș,	în	cadrul	

Universității	”Lucian	Blaga”,	din	Sibiu,	Facultatea	de	Drept,	2014.	
	
	
B.	LUCRĂRI	PUBLICATE	ÎN	CALITATE	DE	AUTOR	
1.	 Tratat	 privind	 răspunderea	 disciplinară	 a	 magistraţilor,	 Editura	 Universul	 Juridic,	

București,		2020,	1042	pagini;	ISBN:	978-606-39-0260-4;	
2.	 Abaterile	 disciplinare	 al	 magistraţilor,	 Editura	 Universul	 Juridic,	 București,	 2016,	 548	

pagini;	ISBN:	978-606-673-922-1;		
3.	 Legea	 nr.	 138/2014	 pentru	 modificarea	 şi	 completarea	 Codului	 de	 procedură	 civilă.	

Modificările	 aduse	 executării	 silite	 conform	 Codului	 de	 procedură	 civilă	 republicat,	 Editura	
Universul	Juridic,	Bucureşti,	2015,	426	pagini	(în	colaborare	cu	Evelina	Oprina);	ISBN:	978-606-673-
504-9;	

4.	Actele	 executorului	 judecătoresc,	 Editura	 Universul	 Juridic,	 București,	 2014,	 350	 pagini; 
ISBN:	978-606-673-384-7;	

5.	Executarea	silită	directă,	Editura	Universul	Juridic,	București,	2013,	400	pagini; ISBN:	978-
606-673-189-8;	

6.	 Tratat	 teoretic	 şi	 practic	 de	 executare	 silită,	 Volumul	 I.	 Teoria	 generală	 şi	 procedurile	
execuţionale,	Editura	Universul	Juridic,	2013,	1.207	pagini	(în	colaborare	cu	Evelina	Oprina); ISBN:	
978-973-127-914-5;	

7.	Tratat	teoretic	şi	practic	de	executare	silită,	Volumul	II.	Explicaţii,	cereri,	modele,		Editura	
Universul	Juridic,	2013,	1.306	pagini	(în	colaborare	cu	Evelina	Oprina); ISBN:	978-973-127-915-2;	

8.	 Probleme	 relevante	 în	materie	 penală	 dezlegate	 de	 Curtea	 de	 Apel	 Tg.	Mureş,	 Editura	
Universul	Juridic,	Bucureşti,	2010,	313	pagini	(în	colaborare	cu	Mihaela	Vasiescu);	ISBN:	978-973-
127-416-4;	

	
9.	Traficul	de	persoane,	Editura	Universul	Juridic,	Bucureşti,	2010,	460	pagini,	ISBN:	978-973-

127-385-3;	
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10.	 Ghid	 practic	 de	 executare	 silită,	 Explicaţii,	 cereri,	 formulare.	 Ediţia	 a	 2-a,	 Supliment	
electronic,	 Editura	Hamangiu,	Bucureşti,	2010,	583	pagini	 (în	 colaborare	cu	Adrian	Stoica); ISBN:	
978-606-522-311-0;	

11.	Infracţiuni	de	corupţie,	Editura	Universul	Juridic,	Bucureşti,	2010,	579	pagini;	ISBN:	978-
973-127-307-5;	

12.	 Traficul	 şi	 consumul	 ilicit	 de	 droguri,	 Editura	 Hamangiu,	 București,	 2008,	 364	 pagini;	
ISBN:	978-606-522-072-0;	

13.	 Ghid	 practic	 de	 executare	 silită,	 Editura	 Hamangiu,	 Bucureşti,	 2008,	 510	 pagini	 (în	
colaborare	cu	Adrian	Stoica);	ISBN:	978-973-1836-87-4;	

14.	 Organizarea	 şi	 exercitarea	 profesiei	 de	 executor	 judecătoresc,	 Editura	 Hamangiu,	
București,	2007,	312	pagini; ISBN:	978-973-1836-26-3;	
	
	

C.	LUCRĂRI	PUBLICATE	ÎN	CALITATE	COAUTOR	ŞI/SAU	COORDONATOR	
1.	 Liber	Amicorum	 	 Romulus	Gidro,	 (coordonatori	 Eugen Hurubă	 și	 Daniela	 Cristina	Valea)	

Editura	Universul	Juridic,	București,	2019,	596	pagini;	ISBN:	978-606-39-0425-7;	
2.	 Executarea	 silită	 –	 dificultăţi	 şi	 soluţii	 practice,	 Vol.	 II	 (coordonatori	 	 Evelina	 	 Oprina	 şi	

Vasile	Bozeşan)	Editura	Universul	Juridic,	Bucureşti,	2017,	720	pagini;	ISBN:	978-606-673-782-1;	
3.	 Liber	 Amicorum	 	 Ioan	 Leş,	 (coordonatori	 Lozneanu	 Verginel,	 Hurubă	 Eugen,	 Jugastru	

Călina,	Teodor	Bodoaşcă)	Editura	Universul	Juridic,	Bucureşti,	2017,	688		pagini;	ISBN:	978-606-39-
0104-1:	

4.	Executarea	silită	–	dificultăţi	şi	soluţii	practice,	Vol.	I	(coordonatori	Evelina		Oprina	şi	Vasile	
Bozeşan)	Editura	Universul	Juridic,	Bucureşti,	2016,	792	pagini;	ISBN:	978-606-673-781-4;	

5.	Buletinul	jurisprudenţei.	Culegere	de	practică	judiciară	a	Curţii	de	Apel	Tg.	Mureş	pe	anii	
2004	–	2005,	Editura	Lumina	Lex,	Bucureşti,	2005,	351	pagini;	ISSN:	1841-0170;	

6.	Buletinul	 jurisprudenţei.	Culegere	de	practică	 judiciară	pe	anul	2009.	Curtea	de	Apel	Tg.	
Mureş,	Editura	Universul	Juridic,	Bucureşti,	2010,	397	pagini;	ISSN:	1841-0170;	

7.	Buletinul	 jurisprudenţei.	Culegere	de	practică	 judiciară	pe	anul	2010.	Curtea	de	Apel	Tg.	
Mureş,	Editura	Universul	Juridic,	Bucureşti,	2011,	543	pagini;	ISSN:	1841-0170;	

8.	Buletinul	 jurisprudenţei.	Culegere	de	practică	 judiciară	pe	anul	2011.	Curtea	de	Apel	Tg.	
Mureş,	Editura	Universul	Juridic,	Bucureşti,	2012,	554	pagini;	ISSN:	1841-0170;	

	
D.	ARTICOLE,	STUDII,	NOTE,	COMENTARII	ETC.	

1.	Conflictele	de	drepturi	privind	pretenţiile	băneşti	ale	salariaţilor	sau	unităţii,	Curentul	juridic	nr.	1-2/2001;	

2.	Recuzarea	întregii	instanţe,	Revista	de	drept	penal	nr.	3/2005;	
3.	Suspendarea	judecăţii	în	procesul	penal,		Dreptul	nr.10/2005;	
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4.	Instanţa	competentă	să	dispună	arestarea	preventivă	în	situaţia	reunirii	cauzelor,	Dreptul	
nr.	12/2005;	

5.	Natura	juridică	a	termenului	de	60	de	zile	instituit	de	articolul	160b	din	Codul	de	procedură	
penală,	Dreptul	nr.	1/2006;	

6.	Nulităţile	actului	prin	care	se	dispune	arestarea	preventivă,	Dreptul	nr.	2/2006;	

7.	Încetarea	executării	silite,	Revista	de	executare	silită	nr.	1/2007;	

8.	Perimarea	executării	silite,	Revista	de	executare	silită	nr.	1/2007;		

9.	Reflecţii	în	legătură	cu	omisiunea	audierii	inculpatului	după	citirea	actului	de	sesizare	a	instanţei,	Dreptul	nr.	4/2007;	

10.	Efectele	omisiunii	citării	părţii	civile	în	căile	ordinare	de	atac,	Dreptul	nr.	8/2007;	

11.	Recuzarea	şi	abţinerea	executorului	judecătoresc,	Revista	de	executare	silită	nr.	2/2007;		

12.	Înlocuirea	măsurilor	preventive,	Revista	de	drept	penal	nr.	2/2006;	

13.	Principiul	disponibilităţii	procesuale	în	faza	de	executare	silită,	Revista		Dura	Lex,	Sed	Lex	nr.	2/2007;	

14.	Disjungerea	cauzei	în	procesul	penal,	Dreptul	nr.	12/2007;	

15.	Intervenţia	instanţei	de	judecată	în	faza	executării	silite,	Revista		Dura	Lex,	Sed	Lex	nr.	1/2008;	

16.	Consideraţii	în	legătură	cu	traficul	intern	de	droguri	reglementat	de	art.	2	din	Legea	nr.	143/2000,	Dreptul	nr.	12/2008;	

17.	Consideraţii	în	legătură	cu	aplicarea	art.	373	din	Codul	de	procedură	civilă	privind	competenţa	teritorială	a	executorului	
judecătoresc,	Revista	română	de	executare	silită	nr.	1-2/2008;	

18.	Consideraţii	în	legătură	cu	aplicarea	principiului	nemijlocirii	în	procesul	penal,	Dreptul	nr.	5/2008;	

19.	Consideraţii	în	legătură	cu	caracterul	executoriu	al	actului	de	adjudecare,	Revista	română	de	executare	silită	nr.	3-4/2008;	

20.	Efectele	suspendării	executării	silite	prin	poprire,	Revista	română	de	executare	silită	nr.	1/2009;	

21.	Infracţiunea	de	nerespectare	a	hotărârilor	judecătoreşti	în	cazul	altor	titluri	executorii,		Dreptul	nr.	7/2009;	

22.	Calea	de	atac	împotriva	hotărârilor	Comisiei	Superioare	de	Disciplină		a	Uniunii	Naţionale	a	Executorilor	Judecătoreşti,	
Revista	română	de	executare	silită	nr.	3/2009;	

23.	Judecătorul	de	drepturi	şi	libertăţi,	o	nouă	instituţie	de	drept	procesual	penal,	Dreptul	nr.	11/2009;	

24.	Traficul	şi	consumul	ilicit	de	droguri.	Soluţii	controversate,	Revista	de	drept	penal	nr.	4/2009;	

25.	Pedepsele	alternative	ale	detenţiei	în	dreptul	penal	român,	Curentul	juridic	nr.	1/2010;	

26.	Vânzarea	la	licitaţie	publică	a	bunurilor	imobile	sechestrate	în	cadrul	procesului	penal,	Revista	română	de	executare	silită	
nr.	1/2010;	

27.	Principiile	fundamentale	ale	executării	silite,	Revista	română	de	executare	silită	nr.	3/2010;	

28.	Arestare	preventivă.	Neaudierea	inculpatului	de	către	procuror	înainte	de	formularea	propunerii.	Nulitate	absolută,	
selecţie,	prelucrare,	rezumat	şi	comentariu	la	încheierea	nr.	370/R	din	13	septembrie	2010	a	Curţii	de	Apel	Tg.	Mureş,	Revista	română	
de	jurisprudenţă	nr.	3-4/2010;	

29.	Noţiunile	de	„alcool	pur	în	aerul	expirat”	şi	„alcool	pur	în	sânge”.	Lipsă	de	identitate.	Amânarea	executării	pedepsei.	
Condiţii.	Competenţă,	selecţie,	prelucrare	şi	rezumat	la	decizia	penală	nr.	378/R	din	15	septembrie	2010	a	Curţii	de	Apel	Tg.	Mureş,	
Revista	română	de	jurisprudenţă	nr.	3-4/2010;	

30.	Tentativă	de	omor	calificat.	Aplicarea	unei	pedepse	cu	suspendarea	executării	sub	supraveghere.	Condiţii,	selecţie,	
prelucrare,	rezumat	şi	comentariu	la	decizia	penală	nr.	20/A	din	18	martie	2010	a	Curţii	de	Apel	Tg.	Mureş,	Revista	română	de	
jurisprudenţă	nr.	3-4/2010;	
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31.	Competenţa	funcţională	a	curţii	de	apel.	Dispoziţii	tranzitorii	prevăzute	de	Legea	nr.	202/2010,	selecţie,	prelucrare,	
rezumat	şi	comentariu	la	decizia	penală	nr.	15	din	12	ianuarie	2011	a	Curţii	de	Apel	Tg.	Mureş,	Revista	română	de	jurisprudenţă	nr.	5-
6/2010;	

32.	Revocarea	liberării	condiţionate.	Caracter	facultativ.	Condiţii,	selecţie,	prelucrare	şi	rezumat	la	decizia	penală	nr.	563/R	din	
15	decembrie	2010	a	Curţii	de	Apel	Tg.	Mureş,	Revista	română	de	jurisprudenţă	nr.	5-6/2010;	

33.	Vătămare	corporală	din	culpă.	Lipsa	procesului-verbal	de	sesizare	din	oficiu.	Invocarea	lipsei	acestuia	pentru	prima	dată	în	
apel.	Consecinţe,	selecţie,	prelucrare	şi	rezumat	la	decizia	penală	nr.	557/R	din	15	decembrie	2010	a	Curţii	de	Apel	Tg.	Mureş,	Revista	
română	de	jurisprudenţă	nr.	5-6/2010;	

34.	Recurs	întemeiat	pe	dispoziţiile	art.	3856	C.	pr.	pen.	Trimiterea	cauzei	spre	rejudecare.	Condiţii,	selecţie,	prelucrare,	
rezumat	şi	comentariu	critic	la	decizia	penală	nr.	3703	din	21	octombrie	2010	a	Înaltei	Curţi	de	Casaţie	şi	Justiţie,	Revista	română	de	
jurisprudenţă	nr.	1/2011;	

35.	Traficul	de	persoane,	proxenetismul,	lipsirea	de	libertate	şi	înşelăciunea.	Deosebiri,	Revista	de	drept	penal	nr.	1/2011;	

36.	Răspunderea	disciplinară	a	executorului	judecătoresc,	Revista	română	de	executare	silită	nr.	1/2011;	

37.	Recunoaşterea	vinovăţiei	în	procesul	penal	român,	Revista	română	de	jurisprudenţă	nr.	3/2011;	

38.	Lipsa	prezentării	materialului	de	urmărire	penală.	Persoană	deţinută	în	altă	ţară.	Nulitate	relativă.	Restituire.	Demersuri	
realizate	pentru	citarea	învinuitului,	comentariu	aprobativ	la	sentinţa	penală	nr.	1011	din	3	noiembrie	2010	a	Judecătoriei	Sectorului	1	
Bucureşti,	Revista	română	de	jurisprudenţă	nr.	3/2011;	

39.	Încheierile	emise	de	executorul	judecătoresc	în	contextul	Noului	Cod	de	procedură	civilă,	
în	volumul	Conferinţei	Internaţionale	cu	tema	„Executorul	judecătoresc	între	rol	activ	şi	organ	de	
jurisdicţie”,	Tg.	Mureş,	26	–	27	august	2011,	tipărit	la	Editura	Universul	Juridic,	Bucureşti,	2011;	

40.	Sancţionarea	disciplinară	a	executorului	 judecătoresc	având	ca	temei	o	hotărâre	emisă	
de	Consiliul	Uniunii	Naţionale	a	Executorilor	Judecătoreşti,	Revista	română	de	executare	silită	nr.	
2/2011;	

41.	 Omor	 calificat.	 Scara	 blocului	 prevăzută	 cu	 interfon.	 Loc	 public,	 selecţie,	 prelucrare,	
rezumat	şi	comentariu	aprobativ	la	decizia	penală	nr.	62/A	din	21	octombrie	2011	a	Curţii	de	Apel	
Tg.	Mureş,	Revista	română	de	jurisprudenţă	nr.	5/2011;	

42.	 Valoarea	 probatorie	 a	 înregistrărilor	 audio	 sau	 video	 efectuate	 în	 cauzele	 penale,	
Curentul	juridic	nr.	1/2012	(în	colaborare	cu	Sandra	Grădinaru);	

43.	 Necitarea	 serviciului	 de	 probaţiune	 într-o	 cerere	 privind	 revocarea	 suspendării	 sub	
supraveghere	a	executării	pedepsei.	Nulitate	absolută,	selecţie,	prelucrare,	rezumat	şi	comentariu	
critic	la	decizia	penală	nr.	106/R	din	10	februarie	2012	a	Curţii	de	Apel	Tg.	Mureş,	Revista	română	
de	jurisprudenţă	nr.	2/2012;	

44.	Rejudecarea	cauzei	după	extrădare	sau	predare.	Condiţii	selecţie,	prelucrare,	rezumat	şi	
comentariu	 aprobativ	 la	 decizia	 penală	 nr.	 656/R	 din	 26	 octombrie	 2011	 a	 Curţii	 de	 Apel	 Tg.	
Mureş,	Revista	română	de	jurisprudenţă	nr.	3/2012;	
										45.	Propuneri	de	 lege	 ferenda	privind	 răspunderea	disciplinară	a	executorului	 judecătoresc,	
Revista	română	de	executare	silită	nr.	2/2012;	

46.	 Anularea	 suspendării	 condiţionate.	 Revocarea	 suspendării	 condiţionate.	 Condiţii	 de	
aplicabilitate,	 selecţie,	 prelucrare,	 rezumat	 şi	 comentariu	 la	 decizia	 penală	 nr.	 62/A	 din	 21	
octombrie	2011	a	Curţii	de	Apel	Tg.	Mureş,	Revista	română	de	jurisprudenţă	nr.	5/2012;	
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47.	 Procedurile	 execuţionale	 între	 formalismul	 excesiv	 şi	 lipsa	 de	 reglementare	 a	 unor	
aspecte	importante	ale	executării	silite,	Revista	română	de	executare	silită	nr.	3/2012;	

48.	 Procedurile	 execuţionale	 între	 formalismul	 excesiv	 şi	 lipsa	 de	 reglementare	 a	 unor	
aspecte	importante	ale	executării	silite,	în	volumul	Conferinţei	Internaţionale	cu	tema	„Executarea	
silită	în	reglementarea	noului	Cod	de	procedură	civilă”,	Tg.	Mureş,	30	august	–	1	septembrie	2012,	
tipărit	la	Editura	Universul	Juridic,	Bucureşti,	2012;	

49.	 Procedurile	 execuţionale	 între	 formalismul	 excesiv	 şi	 lipsa	 de	 reglementare	 a	 unor	
aspecte	importante	ale	executării	silite,	juridice.ro;	

50.	 Regulile	 de	 bază	 ale	 executării	 silite	 în	 procesul	 civil,	 în	 volumul	 Conferinţei	
Internaţionale	cu	tema	„Executarea	silită	în	noul	Cod	de	procedură	civilă”,	Sovata,	26	–	28	august	
2010,	tipărit	la	Editura	Universul	Juridic,	Bucureşti,	2010;	

51.	Înlocuirea	executorului	judecătoresc	în	actualul	și	viitorul	Cod	de	procedură	civilă,	Revista	
română	de	executare	silită	nr.	4/2012;	

52.	Procedura	eliberării	 şi	distribuirii	 sumelor	 realizate	prin	urmărirea	silită	 în	Noul	Cod	de	
procedură	 civilă,	 în	 volumul	 Conferinţei	 Internaţionale	 “Instituţii	 ale	 procesului	 civil	 şi	 ale	
executării	 silite”,	 29-31	 august	 2013	 -	 Tg.	 Mureş,	 România,	 tipărit	 la	 Editura	 Universul	 Juridic,	
Bucureşti,	2013	

53.	 Aspecte	 privind	 privind	 obligaţia	 de	 plată	 a	 taxelor	 judiciare	 de	 timbru	 în	 materia	
executării	silite,	Revista	română	de	executare	silită	nr.	1/2013;	

54.	Procedura	eliberării	 şi	distribuirii	 sumelor	 realizate	prin	urmărirea	silită	 în	Noul	Cod	de	
procedură	civilă,	Revista	română	de	executare	silită	nr.	4/2013;	

55.	 Procesele-verbale	 emise	 de	 către	 executorul	 judecătoresc	 in	 materia	 executării	 silite,	
Revista	română	de	executare	silită	nr.	1/2014;	

56.	 Asemănările	 şi	 deosebirile	 dintre	 încheierile	 şi	 procesele-verbale	 emise	 de	 executorul	
judecătoresc,	Revista	română	de	executare	silită	nr.	4/2014;	

57.	Răspunderea	 disciplinară	 a	magistraților.	 (I)	Manifestările	 care	 aduc	 atingere	 onoarei	
sau	probității	profesionale	ori	prestigiului	 justiției,	săvârșite	 în	exercitarea	sau	 în	afara	exercitării	
atribuțiilor	de	serviciu,	Revista	română	de	jurisprudenţă	nr.	3/2014;	

58.	 Răspunderea	 disciplinară	 a	 magistraților.	 Încălcarea	 prevederilor	 legale	 referitoare	 la	
incompatibilităţi	 şi	 interdicții	 privind	 judecătorii	 şi	 procurorii	 (partea	 I),	 Revista	 română	 de	
jurisprudenţă	nr.	4/2014;	

59.	 Răspunderea	 disciplinară	 a	 magistraților.	 Încălcarea	 prevederilor	 legale	 referitoare	 la	
incompatibilităţi	 şi	 interdicții	 privind	 judecătorii	 şi	 procurorii	 (partea	 II),	 Revista	 română	 de	
jurisprudenţă	nr.	5/2014;	

60.	 Răspunderea	 disciplinară	 a	 magistraților.	 Atitudinile	 nedemne	 în	 timpul	 exercitării	
atribuţiilor	 de	 serviciu	 faţă	 de	 colegi,	 celălalt	 personal	 al	 instanţei	 sau	 al	 parchetului	 în	 care	
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funcţionează,	 inspectori	 judiciari,	 avocaţi,	 experţi,	 martori,	 justiţiabili	 ori	 reprezentanţii	 altor	
instituţii,	Revista	română	de	jurisprudenţă	nr.	6/2014;	

61.	Sancționarea	disciplinară	repetată	a	judecătorului	pentru	neredactarea	în	termenul	legal	
a	 acelorași	 hotărâri	 judecătorești.	 Principiul	 ne	bis	 in	 idem,	 Revista	 română	de	 jurisprudenţă	nr.	
3/2015;	

62.	Abaterile	disciplinare	ale	magistraţilor.	(I)	Manifestările	care	aduc	atingere	onoarei	sau	
probității	 profesionale	 ori	 prestigiului	 justiției,	 săvârșite	 în	 exercitarea	 sau	 în	 afara	 exercitării	
atribuțiilor	de	serviciu,	www.	juridice.ro;	

63.	Abaterile	 disciplinare	ale	magistraţilor.	 (II)	 Încălcarea	prevederilor	 legale	 referitoare	 la	
incompatibilităţi	şi	interdicții	privind	judecătorii	şi	procurorii,	www.	juridice.ro;	

64.	 Abaterile	 disciplinare	 ale	 magistraţilor.	 (III)	 Atitudinile	 nedemne	 în	 timpul	 exercitării	
atribuţiilor	 de	 serviciu	 faţă	 de	 colegi,	 celălalt	 personal	 al	 instanţei	 sau	 al	 parchetului	 în	 care	
funcţionează,	 inspectori	 judiciari,	 avocaţi,	 experţi,	 martori,	 justiţiabili	 ori	 reprezentanţii	 altor	
instituţii,	www.	juridice.ro;	

65.	 	 Sancționarea	 disciplinară	 repetată	 a	 judecătorului	 pentru	 neredactarea	 în	 termenul	
legal	a	acelorași	hotărâri	judecătorești.	Principiul	ne	bis	in	idem,	www.	juridice.ro;	

66.	Abaterile	disciplinare	ale	magistraţilor.	(IV)	Desfăşurarea	de	activităţi	publice	cu	caracter	
politic	 sau	 manifestarea	 convingerilor	 politice	 în	 exercitarea	 atribuţiilor	 de	 serviciu,	 www.	
juridice.ro;	

67.	Abaterile	disciplinare	ale	magistraţilor.	Refuzul	nejustificat	de	a	primi	 la	dosar	cererile,	
concluziile,	memoriile	sau	actele	depuse	de	părţile	din	proces,	www.universuljuridic.ro;	

68.	 Aspecte	 prioritare	 pentru	 înfăptuirea	 actului	 de	 justiţie	 din	 perspectiva	 profesiei	 de	
executor	judecătoresc,	Revista	Dreptul	nr.	12/2014;	

69.	 Asemănările	 şi	 deosebirile	 existente	 între	 încheierile	 şi	 procesele-verbale	 emise	 de	
executorul	judecătoresc,	www.universuljuridic.ro;	

70.	 Propuneri	 de	 lege	 ferenda	 privind	 actele	 întocmite	 de	 către	 executorul	 judecătoresc,	
www.universuljuridic.ro;	

71.	Abaterile	disciplinare	ale	magistraţilor.	Refuzul	nejustificat	de	a	îndeplini	o	îndatorire	de	
serviciu	(I),	www.universuljuridic.ro;	

72.	Abaterile	disciplinare	ale	magistraţilor.	Refuzul	nejustificat	de	a	îndeplini	o	îndatorire	de	
serviciu	(II),	www.universuljuridic.ro;	

73.	Abaterile	disciplinare	ale	magistraţilor.	Refuzul	nejustificat	de	a	îndeplini	o	îndatorire	de	
serviciu	(III),	www.universuljuridic.ro;	

74.	Abaterile	 disciplinare	 ale	magistraţilor.	Nerespectarea	 de	 către	 procuror	 a	 dispoziţiilor	
procurorului	ierarhic	superior,	date	în	scris	şi	în	conformitate	cu	legea	(I),	www.universuljuridic.ro;	

75.	Abaterile	 disciplinare	 ale	magistraţilor.	Nerespectarea	 de	 către	 procuror	 a	 dispoziţiilor	
procurorului	ierarhic	superior,	date	în	scris	şi	în	conformitate	cu	legea	(II),	www.universuljuridic.ro;	
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76.	Abaterile	 disciplinare	 ale	magistraţilor.	Nerespectarea	 de	 către	 procuror	 a	 dispoziţiilor	
procurorului	ierarhic	superior,	date	în	scris	şi	în	conformitate	cu	legea	(III),	www.universuljuridic.ro;	

77.	 Abaterile	 disciplinare	 ale	 magistraţilor.	 Nerespectarea	 în	 mod	 repetat	 şi	 din	 motive	
imputabile	 a	 dispoziţiilor	 legale	 privitoare	 la	 soluţionarea	 cu	 celeritate	 a	 cauzelor	 ori	 întârzierea	
repetată	în	efectuarea	lucrărilor,	din	motive	imputabile	(I),	www.universuljuridic.ro;	

78.	 Limitele	 controlului	 profesional	 asupra	 activității	 executorilor	 judecătorești,	 în	 volumul	
Conferinței	internaționale	”Procesul	civil	și	executarea	silită.	Teorie	și	practică”	27-29	august	2015,	
Târgu	Mureș,	România,	tipărit	la	Editura	Universul	Juridic,	Bucureşti,	2015;	

79.	 Controlul	 profesional	 asupra	 activităţii	 executorilor	 judecătoreşti.	 Elemente	 de	 drept	
comparat,	Revista	română	de	executare	silită	nr.	3/2015;	

80.	 Abaterile	 disciplinare	 ale	 magistraţilor.	 Nerespectarea	 în	 mod	 repetat	 şi	 din	 motive	
imputabile	 a	 dispoziţiilor	 legale	 privitoare	 la	 soluţionarea	 cu	 celeritate	 a	 cauzelor	 ori	 întârzierea	
repetată	în	efectuarea	lucrărilor,	din	motive	imputabile	(II),	www.universuljuridic.ro;	

81.	Abaterile	 disciplinare	ale	magistraţilor.	Nerespectarea	 îndatoririi	 de	a	 se	abţine	atunci	
când	judecătorul	sau	procurorul	ştie	că	există	una	din	cauzele	prevăzute	de	lege	pentru	abţinerea	
sa,	precum	şi	formularea	de	cereri	repetate	şi	nejustificate	de	abţinere	în	aceeaşi	cauză,	care	are	ca	
efect	tergiversarea	judecăţii.	Principiul	imparţialităţii	şi	reflectarea	acestuia	în	jurisprudenţa	CEDO,	
www.universuljuridic.ro;	

82.	 Abaterile	 disciplinare	 ale	 magistraților.	 Nerespectarea	 secretului	 deliberării	 sau	 a	
confidențialității	lucrărilor	care	au	acest	caracter,	precum	și	a	altor	informații	de	aceeași	natură	de	
care	a	luat	cunoștință	în	exercitarea	funcției,	cu	excepția	celor	de	interes	public,	în	condițiile	legii,	
www.universuljuridic.ro;	

83.	Abaterile	disciplinare	ale	magistraților.	Absenţe	nemotivate	de	la	serviciu,	în	mod	repetat	
sau	care	afectează	în	mod	direct	activitatea	instanţei	ori	a	parchetului,	www.universuljuridic.ro;	

84.	 Abaterile	 disciplinare	 ale	 magistraților.	 Imixtiunea	 în	 activitatea	 altui	 judecător	 sau	
procuror.	 Principiul	 independenței	 și	 reflectarea	 acestuia	 în	 jurisprudența	 CEDO,	
www.universuljuridic.ro;	

85.	Nerespectarea	 îndatoririi	de	a	 se	abţine	atunci	 când	 judecătorul	 sau	procurorul	 ştie	că	
există	 una	 din	 cauzele	 prevăzute	 de	 lege	 pentru	 abţinerea	 sa,	 precum	 şi	 formularea	 de	 cereri	
repetate	 şi	 nejustificate	 de	 abţinere	 în	 aceeaşi	 cauză,	 care	 are	 ca	 efect	 tergiversarea	 judecăţii.	
Analiza	 principiul	 imparțialității	 efectuată	 în	 jurisprudența	 Curții	 Europene.	 Ipotezele	 avute	 în	
vedere	de	Curtea	de	la	Strasbourg,	Dreptul	nr.	6/2016;	

86.	 Abaterile	 disciplinare	 ale	 magistraţilor.	 Nerespectarea	 secretului	 deliberării	 sau	 a	
confidenţialităţii	lucrărilor	care	au	acest	caracter,	precum	şi	a	altor	informaţii	de	aceeaşi	natură	de	
care	a	luat	cunoştinţă	în	exercitarea	funcţiei,	cu	excepţia	celor	de	interes	public,	în	condiţiile	legii,	
pe	www.universuljuridic.ro	



13 
 

87.	Abaterile	disciplinare	ale	magistraţilor.	Absenţe	nemotivate	de	la	serviciu,	în	mod	repetat	
sau	care	afectează	în	mod	direct	activitatea	instanţei	ori	a	parchetului,	pe	www.universuljuridic.ro;	

88.	Nerespectarea	 în	mod	nejustificat	a	dispoziţiilor	 ori	 deciziilor	 cu	 caracter	administrativ	
dispuse	în	conformitate	cu	legea	de	conducătorul	instanţei	sau	al	parchetului	ori	a	altor	obligaţii	cu	
caracter	administrativ	prevăzute	de	lege	sau	regulamente,	pe	www.universuljuridic.ro;	

89.	 Abaterile	 disciplinare	 ale	 magistraţilor.	 Nerespectarea	 în	 mod	 grav	 sau	 repetat	 a	
dispoziţiilor	privind	distribuirea	aleatorie	a	cauzelor.	Reflectarea	principiului	repartizării	aleatorii	și	
a	 principiului	 continuității	 completului	 de	 judecată	 în	 jurisprudența	 CEDO,	 pe	
www.universuljuridic.ro;	

90.	 Abaterile	 disciplinare	 ale	 magistraţilor.	 Obstrucţionarea	 activităţii	 de	 inspecţie	 a	
inspectorilor	judiciari,	prin	orice	mijloace,	pe	www.universuljuridic.ro;	

91.	Abaterile	disciplinare	ale	magistraţilor.	Participarea	directă	sau	prin	persoane	interpuse	
la	jocurile	de	tip	piramidal,	jocuri	de	noroc	sau	sisteme	de	investiţii	pentru	care	nu	este	asigurată	
transparenţa	fondurilor,	pe	www.universuljuridic.ro;	

92.	Abaterile	disciplinare	ale	magistraţilor.	Lipsa	totală	a	motivării	hotărârilor	judecătoreşti	
sau	 a	 actelor	 judiciare	 ale	 procurorului,	 în	 condiţiile	 legii.	 Motivarea	 hotărârilor	 judecătoreşti	 –	
garanţie	implicită	a	desfăşurării	procedurii	unui	proces	echitabil	,	reglementată	de	art.6	par.	1	din	
Convenţie,	pe	www.universuljuridic.ro;	

93.	 Natura	 juridică	 a	 expertizei	 a	 expertizei	 efectuate	 în	 cursul	 executării	 silite,	 pe	
www.universuljuridic.ro;	

94.	Perimarea	executării	silite.	Constatare,	pe	www.universuljuridic.ro;	
95.	 Procedura	 sancționării	 disciplinare	 a	 magistraților.	 I.	 Etapa	 verificărilor	 prealabile,	 pe	

www.universuljuridic.ro;	
96.	 Procedura	 sancţionării	 disciplinare	 a	 magistraţilor.	 II.	 Etapa	 cercetării	 disciplinare,	 pe	

www.universuljuridic.ro;	
	97.	 Procedura	 sancţionării	 disciplinare	 a	 magistraţilor.	 III.	 Etapa	 judecării	 acţiunii	

disciplinare,	pe	www.universuljuridic.ro;	
98.	 Analiză	 comparativă	 între	 răspunderea	 disciplinară	 a	 executorilor	 judecătoreşti	 şi	

răspunderea	disciplinară	a	judecătorilor,	Revista	română	de	executare	silită	nr.	3/2016;	
99.	Excepţia	prematurităţii	executării	silite.	Anularea	 	 încheierii	de	 încuviințare	a	executării	

silite.	 Onorariului	 executorului	 judecătoresc	 în	 cazul	 unor	 obligaţii	 diferite	 dispuse	 prin	 titlu	
executoriu,	selecţie,	prelucrare	şi	rezumat	la	decizia	civilă	nr.	1230	din	23	martie	2016	pronunţată	
de	Tribunalul	Bucureşti,	Secţia	a	V-a	Civilă,	Revista	română	de	executare	silită	nr.	4/2016;	

100.	 Executarea	 silită	 a	 obligațiilor	 cu	 caracter	 succesiv.	 Cuantumul	 cheltuielilor	 de	
executare.	Onorariul	executorului	judecătoresc	și	al	avocatului.	Calitatea	procesuală	a	executorului	
judecătoresc,	selecţie,	prelucrare	şi	rezumat	la	decizia	civilă	nr.	505	din	19	mai	2015	pronunţată	de	
Tribunalul	Cluj,	Secţia	Civilă,	Revista	română	de	executare	silită	nr.	4/2016;	
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101.	 Natura	 juridică	 a	 expertizei	 a	 expertizei	 efectuate	 în	 cursul	 executării	 silite,	 Revista	
română	de	executare	silită	nr.	2/2017;	

102.	 Încuviințarea	 executării	 silite.	 Subrogația	 legală	 a	 asigurătorului	 în	 toate	 drepturile	
asiguratului	 împotriva	 celui	 răspunzător	 de	 producerea	 pagubei.	 Încuviințarea	 executării	 silite	
imobiliare.	 Condiții,	 selecţie,	 prelucrare	 şi	 rezumat	 la	 decizia	 civilă	 nr.	 37	 din	 20	 ianuarie	 2017	
pronunţată	de	Tribunalul	Galați,	Revista	română	de	executare	silită	nr.	1/2017;	

103.	 Încetarea	 executării	 silite.	 Condiţii.	 Achitarea	 integrală	 a	 cheltuielilor	 de	 executare,	
selecţie,	prelucrare	şi	rezumat	la	decizia	civilă	nr.	960A	din	2	august	2016	pronunţată	de	Tribunalul	
Timiş,	Revista	română	de	executare	silită	nr.	1/2017;	

104.	Încuviințarea	executării	silite	în	caz	de	pluralitate	de	debitori	cu	sedii	diferite.	Instanţa	
de	executare,	selecţie,	prelucrare	şi	 rezumat	 la	decizia	nr.	1426	din	21	 iunie	2016	pronunţată	de	
Înalta	Curte	de	Casaţie	şi	Justiţie,	Secţia	I	civilă,	Revista	română	de	executare	silită	nr.	1/2017;	

105.	 Perimarea	 executării	 silite.	 Nulitatea		 executării	 silite.	Condiții,	 selecţie,	 prelucrare	 şi	
rezumat	 la	decizia	 civilă	nr.	 1156A	din	25	octombrie	2016	 	pronunţată	de	Tribunalul	Mehedinți,	
Revista	română	de	executare	silită	nr.	1/2017;	

106.	Întoarcerea	executării	silite.	Calitatea	procesuală	a	executorului	judecătoresc,	selecţie,	
prelucrare	şi	rezumat	la	decizia	civilă	nr.	17R	din	15	martie	2017		pronunţată	de	Tribunalul	Timiș,	
Revista	română	de	executare	silită	nr.	1/2017;	

107.	 Urmărirea	 silită	 imobiliară.	 Instanța	 competentă	 să	 soluționeze	 contestația	 la	
executare	formulată	împotriva	unei	executări	silite	declanșate	înainte	de	intrarea	în	vigoare	a	Legii	
nr.	138/2014,	selecţie,	prelucrare	şi	rezumat	la	decizia	civilă	nr.	17R	din	15	martie	2017	pronunţată	
de		Tribunalul	Timiș,	Revista	română	de	executare	silită	nr.	1/2017;	

108.	 Accesul	 efectiv	 la	 justiție.	 Necesitatea	 analizării	 de	 către	 instanța	 de	 judecată	 a	
proceselor-verbale	de	constatare	care	au	constituit	temei	al	emiterii	deciziei	de	 luare	a	măsurilor	
asiguratorii,	 selecţie,	prelucrare	şi	 rezumat	 la	decizia	nr.	73	din	 	7	 februarie	2017	pronunţată	de		
Tribunalul	Gorj,	Secția	a	II-a	Civilă,	Revista	română	de	executare	silită	nr.	2/2017;	

109.	 Cesiune	 de	 creanţă.	 Necomunicarea	 cesiunii	 către	 debitorul	 cedat.	 Impediment	 la	
continuarea	executării	silite,	selecţie,	prelucrare	şi	rezumat	la	decizia	nr.	43	din	15	februarie	2017	
pronunţată	de		Tribunalul	Cluj,	Revista	română	de	executare	silită	nr.	2/2017;	

110.	 Momentul	 în	 care	 dobândeşte	 caracter	 executoriu	 o	 hotărâre	 judecătorească	
pronunțată	în	recurs.	Reducerea	onorariului	avocatului	în	faza	executării	silite,	selecţie,	prelucrare	
şi	rezumat	la	decizia	civilă	nr.	1270/A	din	28	octombrie	2016	pronunţată	de		Tribunalul	Cluj,	Secţia	
Civilă,	Revista	română	de	executare	silită	nr.	2/2017;	

111.	Formularea	unei	noi	cereri	de	partaj	pe	calea	contestaţiei	la	executare.	Lipsă	de	interes,	
selecţie,	prelucrare	şi	rezumat	la	decizia	civilă	nr.	805	din	14	iulie	2016	pronunţată	de		Tribunalul	
Constanţa,	Secţia	I	Civilă,	Revista	română	de	executare	silită	nr.	2/2017;	
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112.	Notarea	 în	 cartea	 funciară	a	mențiunii	 conform	căreia	 imobilul	 este	 locuința	 familiei.	
Neîmpiedicarea	executării	silite	a	existenței	unei	astfel	de	notări,	selecţie,	prelucrare	şi	rezumat	la	
decizia	 civilă	 nr.	 330/R	 din	 10	 noiembrie	 2016	 pronunţată	 de	 	 Tribunalul	 Brașov,	 Secţia	 I	 Civilă,	
Revista	română	de	executare	silită	nr.	2/2017;	

113.	 Încetarea	 executării	 silite.	 Condiții.	 Rolul	 activ	 al	 executorului	 judecătoresc,	 selecţie,	
prelucrare	şi	 rezumat	 la	decizia	civilă	nr.	175/A	din	14	 februarie	2017	pronunţată	de	 	Tribunalul	
Brașov,	Secţia	I	Civilă,	Revista	română	de	executare	silită	nr.	2/2017;	

114.	 Onorariul	 executorului	 judecătoresc	 privind	 consultaţia	 în	 legătură	 cu	 constituirea		
actelor	execuţionale.	Nejustificarea	acestuia	în	cazul	în	care	creditorul	este	o	persoană	juridică	ce	
are	un	serviciu	 juridic,	 selecţie,	prelucrare	şi	 rezumat	 la	decizia	civilă	nr.	1952	din	16	septembrie	
2016	pronunţată	de		Tribunalul	Dolj,	Secţia	I	Civilă,	Revista	română	de	executare	silită	nr.	2/2017;	

115.	Notificare.	 Inadmisibilitatea	contestației	 la	executare.	Punerea	 în	discuție	a	obiectului	
cererii.	 Limite,	 selecţie,	 prelucrare	 şi	 rezumat	 la	 decizia	 civilă	 nr.	 679A	 din	 23	 februarie	 2017	
pronunţată	 de	 	 Tribunalul	 București,	 Secția	 a	 III-a	 Civilă,	 Revista	 română	 de	 executare	 silită	 nr.	
2/2017;	

116.	Titlu	executoriu.	Punerea	în	executare	a	ambelor	hotărâri	atunci	când	în	calea	de	atac	
hotărârea	primei	instanțe	a	fost	modificată	în	parte,	selecţie,	prelucrare	şi	rezumat	la	decizia	civilă	
nr.	 	 599	 din	 15	 februarie	 2017	 pronunţată	 de	 	 Tribunalul	 București,	 Secția	 a	 III-a	 Civilă,	 Revista	
română	de	executare	silită	nr.	3/2017;	

117.	 Contestaţie	 la	 executare.	 Tardivitate.	 Nemotivarea	 soluţiei	 pronunţate.	 Neindicarea	
motivelor	 contestației	 în	 faţa	 primei	 instanţe.	 Angajarea	 răspunderii	 civile	 delictuale.	 Condiţii,	
selecţie,	 prelucrare	 şi	 rezumat	 la	 decizia	 civilă	 nr.	 2528/A	 din	 4	 august	 2017	 pronunţată	 de		
Tribunalul	București,	Secția	a	IV-a	Civilă,	Revista	română	de	executare	silită	nr.	3/2017;	

118.	 Prescripția	 prestațiilor	 succesive.	 Reducerea	 onorariului	 executorului	 judecătoresc	 în	
cazul	reducerii	debitului	urmărit,	selecţie,	prelucrare	şi	rezumat	la	decizia	civilă	nr.	1705/A	din	22	
mai	2017	pronunţată	de		Tribunalul	București,	Secția	a	IV-a	Civilă,	Revista	română	de	executare	silită	
nr.	3/2017;	

119.	 	Suspendarea	executării	silite.	Condiții,	 	selecţie,	prelucrare	şi	rezumat	la	decizia	civilă	
nr.	 461	 din	 10	 mai	 2017	 pronunţată	 de	 	 Tribunalul	 Olt,	 Secția	 a	 I-a	 Civilă,	 Revista	 română	 de	
executare	silită	nr.	3/2017;	

120.	 Competenţa	 executorului	 judecătoresc.	 Poprire,	 selecţie,	 prelucrare	 şi	 rezumat	 la	
decizia	civilă	nr.	233	din	16	martie	2017	pronunţată	de		Tribunalul	Brăila,	Secția	a	I-a	Civilă,	Revista	
română	de	executare	silită	nr.	3/2017;	

121.	 Încheierea	executorului	 judecătoresc.	Conținut.	 Inaplicabilitatea	art.	34	din	O.U.G.	nr.	
83/2014,	selecţie,	prelucrare	şi	rezumat	la	decizia	civilă	nr.	78	din	6	februarie	2017	pronunţată	de		
Tribunalul	Brăila,	Secția	a	I-a	Civilă,	Revista	română	de	executare	silită	nr.	3/2017;	
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122.	Compatibilitatea	dispoziţiilor	din	O.G.	nr.	22/2002	cu	dispoziţiile	art.	6	paragraful	1	din	
Convenţia	europeană	a	drepturilor	omului	şi	ale	art.	1	din	Primul	Protocol	adiţional	 la	Convenţie,	
selecţie,	 prelucrare	 şi	 rezumat	 la	 decizia	 civilă	 nr.	 1129A	 din	 5	 aprilie	 2017	 pronunţată	 de		
Tribunalul	București,	Secția	a	III-a	Civilă,	Revista	română	de	executare	silită	nr.	3/2017;	

123.	Contestaţie	la	titlu	de	creanţă	fiscal.	Inadmisibilitate.	Necomunicarea	titlului	executoriu	
fiscal.	 Admisibilitatea	 contestaţiei	 la	 executare.	 Prescripţia	 penalităţilor	 de	 întârziere,	 selecţie,	
prelucrare	 şi	 rezumat	 la	 decizia	 civilă	 nr.	 843A	 din	 7	 martie	 2017	 pronunţată	 de	 	 Tribunalul	
București,	Secția	a	III-a	Civilă,	Revista	română	de	executare	silită	nr.	3/2017;	

125.	 Proces	 verbal	 de	 contravenţie.	 Titlu	 executoriu.	 Inadmisibilitate.	 Tardivitatea	
contestaţiei	 la	 executare,	 selecţie,	 prelucrare	 şi	 rezumat	 la	 decizia	 civilă	 nr.	 955A	 din	 17	martie	
2017	pronunţată	de	 	Tribunalul	București,	Secția	a	 III-a	Civilă,	Revista	română	de	executare	silită	
nr.	3/2017;	

126.	 Soluții	 în	 cazul	 neexecutării	 obligației	 de	 a	 face	 ce	 implică	 un	 fapt	 personal	 al	
debitorului,	Revista	română	de	executare	silită	nr.	3/2017;	

127.	Stabilirea	locuinței	minorilor	și	a	obligației	de	întreținere.	Executare	provizorie	de	drept.	
Plata	 pensiei	 de	 întreținere	 în	 perioada	 în	 care	 minorii	 se	 află	 la	 celălalt	 părinte	 în	 virtutea	
programului	 de	 legături	 personale	 stabilit	 prin	 titlu	 executoriu,	 selecţie,	 prelucrare	 şi	 rezumat	 la	
decizia	civilă	nr.	915A	din	15	martie	2017	pronunţată	de	Tribunalul	București,	Secția	a	III-a	Civilă,	
Revista	română	de	executare	silită	nr.	4/2017;	

128.	 Schimbarea	 obligaţiei	 stabilite	 prin	 titlu	 executoriu.	 Instanţa	 competentă.	 Dovada	
efectuării	plăţilor,	selecţie,	prelucrare	şi	rezumat	la	decizia	civilă	nr.	3085A	din	27	septembrie	2017	
pronunţată	 de	 Tribunalul	 București,	 Secția	 a	 V-a	 Civilă,	 Revista	 română	 de	 executare	 silită	 nr.	
4/2017;	

129.	Act	 de	 adjudecare.	 Invocarea	 unor	 critici	 privind	 titlu	 executoriu.	 Autoritate	 de	 lucru	
judecat,	selecţie,	prelucrare	şi	rezumat	la	decizia	civilă	nr.	791A	din	15	martie	2017	pronunţată	de	
Tribunalul	București,	Secția	a	V-a	Civilă,	Revista	română	de	executare	silită	nr.	4/2017;	

130.	Lipsa	menţiunii	 numărului	dosarului	de	executare	de	pe	proces	 verbal	al	 executorului	
judecătoresc.	Nulitate.	Ridicarea	bunului.	Condiții,	 selecţie,	prelucrare	 şi	 rezumat	 la	decizia	 civilă	
nr.	135A	din	7	februarie	2017	pronunţată	de	Tribunalul	Vâlcea,	Secția	I	Civilă,	Revista	română	de	
executare	silită	nr.	4/2017;	

131.	 Suspendarea	 provizorie	 a	 executării	 silite.	 Motive	 temeinice,	 selecţie,	 prelucrare	 şi	
rezumat	la	decizia	civilă	nr.	714A	din	20	iunie	2017	pronunţată	de	Tribunalul	Vâlcea,	Secția	I	Civilă,	
Revista	română	de	executare	silită	nr.	4/2017;	

132.	 	Perimarea	executării	silite.	Condiţii,	selecţie,	prelucrare	şi	rezumat	la	decizia	civilă	nr.	
997A	din	12	octombrie	2017	pronunţată	de	Tribunalul	Vâlcea,	Secția	 I	Civilă,	Revista	 română	de	
executare	silită	nr.	4/2017;	
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133.	 Executarea	 obligaţiei	 de	 a	 face.	 Autorizarea	 instanţei.	 Obţinerea	 autorizaţiei	 de	
demolare	 a	 unei	 construcţii,	 selecţie,	 prelucrare	 şi	 rezumat	 la	 decizia	 civilă	 nr.	 255A	 din	 16	mai	
2017	pronunţată	de	Tribunalul	Maramureş,	Secția	 I	Civilă,	Revista	română	de	executare	silită	nr.	
4/2017;	

134.	Ridicare	sechestru.	Condiţii,	selecţie,	prelucrare	şi	rezumat	la	decizia	civilă	nr.	57A	din	
15	 februarie	 2017	 pronunţată	 de	 Tribunalul	 Maramureş,	 Secția	 I	 Civilă,	 Revista	 română	 de	
executare	silită	nr.	4/2017;	

135.	Prescripţia	executării	silite	în	cazul	obligaţiei	de	întreţinere.	Calculul	obligaţiei	în	cazul	în	
care	părţile	convieţuiesc	împreună,	selecţie,	prelucrare	şi	rezumat	la	decizia	civilă	nr.	144A	din	15	
februarie	2017	pronunţată	de	Tribunalul	Maramureş,	Secția	I	Civilă,	Revista	română	de	executare	
silită	nr.	4/2017;	

136.	Comunicarea	titlului	de	creanță	fiscală	prin	publicitate.	Condiții,		selecţie,	prelucrare	şi	
rezumat	la	decizia	civilă	nr.	194A	din	23	ianuarie	2018	pronunţată	de	Tribunalul	București,	Secția	a	
III-a	Civilă,	Revista	română	de	executare	silită	nr.	1/2018;	

137.	 Executarea	 silită	 a	 sumelor	 înscrise	 în	 titlurile	 executorii	 emise	 împotriva	 instituţiilor	
publice.	 Termen	 de	 grație	 de	 6	 luni.	 Condiții,	 selecţie,	 prelucrare	 şi	 rezumat	 la	 decizia	 civilă	 nr.	
1972A	din	14	iunie	2017	pronunţată	de	Tribunalul	București,	Secția	a	III-a	Civilă,	Revista	română	de	
executare	silită	nr.	1/2018;	

138.	 Contestaţie	 la	 executare.	 Data	 de	 la	 care	 începe	 să	 curgă	 termenul	 de	 contestare	 a	
actelor	 executorului	 judecătoresc,	 selecţie,	 prelucrare	 şi	 rezumat	 la	 decizia	 civilă	 nr.	 428A	 din	 7	
februarie	 2018	 pronunţată	 de	 Tribunalul	 București,	 Secția	 a	 III-a	 Civilă,	 Revista	 română	 de	
executare	silită	nr.	1/2018;	

139.	 Abrogarea	 dispozițiilor	 legale	 care	 a	 constituit	 temei	 de	 drept	 pentru	 obligarea	
contravenientului	la	plata	despăgubirilor.	Aplicarea	retroactivă	a	legii	contravenţionale	favorabile	
contravenientului,	 selecţie,	 prelucrare	 şi	 rezumat	 la	 decizia	 civilă	 nr.	 1884A	 din	 	 9	 iunie	 2017	
pronunţată	 de	 Tribunalul	 București,	 Secția	 a	 III-a	 Civilă,	 Revista	 română	 de	 executare	 silită	 nr.	
1/2018;	

140.	 Publicarea	 titlului	 de	 creanță	 fiscală	 pagina	 de	 internet	 a	 autorităţii	 administraţiei	
publice.	Condiții	prealabile,	selecţie,	prelucrare	şi	rezumat	la	decizia	civilă	nr.	1279A	din	18	aprilie	
2017	pronunţată	de	Tribunalul	București,	Secția	a	IV-a	Civilă,	Revista	română	de	executare	silită	nr.	
1/2018;	

141.	 Verificarea	 întinderii	 creanței	 de	 către	 instanţa	 de	 executare.	 Neindicarea	 acestei	
solicitări	în	contestaţie.	Legalitate,	selecţie,	prelucrare	şi	rezumat	la	decizia	civilă	nr.	2399A	din	20	
iulie	 2017	pronunţată	de	 Tribunalul	 București,	 Secția	 a	 IV-a	Civilă,	 Revista	 română	de	executare	
silită	nr.	1/2018;	

142.	 	Achitarea	 integrală	a	debitului	 supus	executării	 silite.	 	 Emiterea	procesului	 verbal	de	
actualizare	a	creanţei.	Nelegalitate,	selecţie,	prelucrare	şi	rezumat	la	decizia	civilă	nr.	473R	din	20	
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noiembrie	 2017	 pronunţată	 de	 Tribunalul	 București,	 Secția	 a	 IV-a	 Civilă,	 Revista	 română	 de	
executare	silită	nr.	1/2018;	

143.	 Contestație	 la	 executare	 propriu-zisă.	 Calculul	 termenului.	 Tardivitate,	 selecţie,	
prelucrare	şi	rezumat	la	decizia	civilă	nr.	3015A	din	26	septembrie	2017	pronunţată	de	Tribunalul	
București,	Secția	a	IV-a	Civilă,	Revista	română	de	executare	silită	nr.	1/2018;	

144.	 Autoritatea	 de	 lucru	 judecat.	 Calitatea	 de	 acţionar	 al	 A.A.A.S.	 Sechestru.	 Recurs,	
selecţie,	prelucrare	şi	rezumat	la	decizia	civilă	nr.	211R	din	25	iunie	2018	pronunţată	de	Tribunalul	
București,	Secția	a	IV-a	Civilă,	Revista	română	de	executare	silită	nr.	2/2018;	

145.	 Prescripţia	 dreptului	 de	 a	 obţine	 executare	 silită.	 Sarcina	 probei.	 	 Valabilitatea	
contractului	de	cesiune	de	creanță,	selecţie,	prelucrare	şi	rezumat	la	decizia	civilă	nr.	325A	din	31	
ianuarie	2018	pronunţată	de	Tribunalul	București,	Secția	a	IV-a	Civilă,	Revista	română	de	executare	
silită	nr.	2/2018;	

146.	 Reintegrarea	 salariatului	 pe	 un	 alt	 post.	 Negocierea	 părţilor.	 Legalitate,	 selecţie,	
prelucrare	 şi	 rezumat	 la	 decizia	 civilă	 nr.	 122A	 din	 17	 ianuarie	 2018	 pronunţată	 de	 Tribunalul	
București,	Secția	a	IV-a	Civilă,	Revista	română	de	executare	silită	nr.	2/2018;	

147.	 Titlu	 executoriu.	 Conţinut.	 Absenţa	 titlului	 de	 creanţă	 fiscală.	 Nelegalitate,	 selecţie,	
prelucrare	 şi	 rezumat	 la	 decizia	 civilă	 nr.	 181A	 din	 22	 ianuarie	 2018	 pronunţată	 de	 Tribunalul	
București,	Secția	a	III-a	Civilă,	Revista	română	de	executare	silită	nr.	2/2018;	

148.	 Competenţa	 teritorială	 a	 executorului	 judecătoresc.	 Înfiinţarea	 popririi,	 selecţie,	
prelucrare	 şi	 rezumat	 la	 decizia	 civilă	 nr.	 768A	 din	 6	 martie	 2018	 pronunţată	 de	 Tribunalul	
București,	Secția	a	III-a	Civilă,	Revista	română	de	executare	silită	nr.	2/2018;	

149.	Comentariu	critic	la	articolul	„Necesitatea	întocmirii	încheierii	de	intabulare	a	dreptului	
de	proprietate	al	adjudecatarului	unui	bun	imobil”,	autor	Vlad	Floria,	Revista	română	de	executare	
silită	nr.	2/2018;	

150.	 Termenul	 de	 prescripţie	 a	 dreptului	 de	 a	 cere	 executarea	 silită.	 Natura	 juridică	 a	
creanței,	 selecţie,	 prelucrare	 şi	 rezumat	 la	decizia	 civilă	 nr.	 2509	din	13.07.2018	 	 pronunţată	de	
Tribunalul	București,	Secția	a	III-a	Civilă,	Revista	română	de	executare	silită	nr.	3/2018;	

151.	 Lipsa	 semnăturii	 olografe	 a	 agentului	 constatator.	 Calea	 pe	 care	 poate	 fi	 invocată	
nelegalitatea.	 Necomunicarea	 legală	 a	 procesului–verbal	 de	 contravenţie.	 Lipsirea	 acestuia	 de	
caracterul	 executoriu,	 selecţie,	 prelucrare	 şi	 rezumat	 la	 decizia	 civilă	 nr.	 1810A	 din	 25.05.2018		
pronunţată	 de	 Tribunalul	 București,	 Secția	 a	 III-a	 Civilă,	 Revista	 română	 de	 executare	 silită	 nr.	
3/2018;	

152.		Nulitatea	actelor	de	executare	silită.	Îndreptarea	actelor	de	executare	silită.	Condiții	de	
aplicare.	Obligaţia	 de	 a	 suporta	 cheltuielile	 de	 executare.	Data	 de	 la	 care	 se	 calculează	 această	
obligație,	 selecţie,	 prelucrare	 şi	 rezumat	 la	 decizia	 civilă	 nr.	 493A	din	13.02.2018	pronunţată	de	
Tribunalul	București,	Secția	a	III-a	Civilă,	Revista	română	de	executare	silită	nr.	3/2018;	
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153.	 Compensația	 legală.	 Invocare.	 Efectuarea	 unui	 act	 de	 executare	 prin	 executor	
judecătoresc	 delegat.	 Eliberarea	 sumei	 de	 bani	 unei	 alte	 persoane	 care	 nu	 avea	 calitatea	 de	
creditor,	 selecţie,	 prelucrare	 şi	 rezumat	 la	 decizia	 civilă	nr.	 473A	din	 12.02.2018	 	 pronunţată	de	
Tribunalul	București,	Secția	a	III-a	Civilă,	Revista	română	de	executare	silită	nr.	3/2018;	

154.	 Extinderea	din	oficiu	a	obiectului	 contestației	 la	 executare.	 Inadmisibilitate.	 Principiul	
disponibilității.	Calitatea	procesuală	pasivă.	Cesiune	de	creanță,	selecţie,	prelucrare	şi	rezumat	 la	
decizia	 civilă	 nr.	 2567	 din	 29.05.2018	 	 pronunţată	 de	 Tribunalul	 București,	 Secția	 a	 VI-a	 Civilă,	
Revista	română	de	executare	silită	nr.	3/2018;	

155.	 Prescripția	 dreptului	 de	 a	 cere	 executarea	 silită.	 Declararea	 scadenței	 anticipate.	
Pierderea	 caracterului	 de	 titlu	 executoriu	 al	 contractului	 de	 cesiune.	 Modificarea	 părților	
contractului,	selecţie,	prelucrare	şi	rezumat	la	decizia	civilă	nr.	2406	din	16.05.2018		pronunţată	de	
Tribunalul	București,	Secția	a	VI-a	Civilă,	Revista	română	de	executare	silită	nr.	3/2018;	

156.	 Analiză	 comparativă	 între	 răspunderea	 disciplinară	 a	 executorilor	 judecătoreşti	 şi	
răspunderea	 disciplinară	 a	 judecătorilor,	 în	 volumul	 Conferinței	 internaționale	 ”Procesul	 civil	 și	
executarea	silită.	Teorie	și	practică”	25-27	august	2016,	Târgu	Mureș,	România,	 tipărit	 la	Editura	
Universul	Juridic,	Bucureşti,	2016;	

157.	Soluții	 legale	 în	cazul	neexecutării	obligației	de	a	 face	sau	de	a	nu	 face	ce	 implică	un	
fapt	 personal	 al	 debitorului,	 în	 volumul	 Conferinței	 internaționale	 ”Procesul	 civil	 și	 executarea	
silită.	 Actualități	 și	 perspective”	 24-26	 august	 2016,	 Târgu	 Mureș,	 România,	 tipărit	 la	 Editura	
Universul	Juridic,	Bucureşti,	2017;	

158.	Predarea	 silită	a	altor	 imobile	decât	 cele	 indicate	 în	dispozitivul	 titlului	 executoriu,	 în	
volumul	 Conferinței	 internaționale	 ”Procesul	 civil	 și	 executarea	 silită.	 Trecut,	 prezent,	 viitor”	
20august	 –	 1	 septembrie	 2018,	 Târgu	 Mureș,	 România,	 tipărit	 la	 Editura	 Universul	 Juridic,	
Bucureşti,	2018;	

159.	Aspecte	teoretice	şi	practice	privind	predarea	silită	a	altor	imobile	decât	cele	indicate	în	
dispozitivul	titlului	executoriu,	Revista	română	de	executare	silită	nr.	3/2018;	

160.	Predarea	silită	a	altor	 imobile	decât	cele	 indicate	 în	dispozitivul	 titlului	executoriu,	pe	
www.universuljuridic.ro	

161.	Excepţia	netimbrării	cererii.	Plata	taxei	de	timbru	în	contul	altei	Direcţii	de	impozite	şi	
taxe	locale	decât	cel	al	domiciliului	sau	reşedinţei	contestatorului.	Anularea	hotărârii	şi	rejudecarea	
cauzei	 de	 către	 prima	 instanță,	 selecţie,	 prelucrare	 şi	 rezumat	 la	 decizia	 civilă	 nr.	 3060	 din	
25.09.2018 pronunţată	de	Tribunalul	București,	Secția	a	 III-a	Civilă,	Revista	română	de	executare	
silită	nr.	4/2018;	

162.	 Onorariu	 avocaţial.	 Condițiile	 reducerii	 acestuia,	 selecţie,	 prelucrare	 şi	 rezumat	 la	
decizia	 civilă	 nr.	 3220	 din	 03.10.2018	 pronunţată	 de	 Tribunalul	 București,	 Secția	 a	 III-a	 Civilă,	
Revista	română	de	executare	silită	nr.	4/2018;	
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163.	Lipsa	calităţii	procesual	pasive	a	terţului	poprit.	Modul	de	calcul	al	penalităților.	Culpa	
cu	privire	la	executarea	de	bunăvoie	a	titlului	executoriu,	selecţie,	prelucrare	şi	rezumat	la	decizia	
civilă	 nr.	 3497	 din	 22.10.2018	 pronunţată	 de	 Tribunalul	 București,	 Secția	 a	 III-a	 Civilă,	 Revista	
română	de	executare	silită	nr.	4/2018;	

164.	 Contract	 de	 credit.	 Lipsa	 caracterului	 de	 titlu	 executoriu.	 	 Comunicarea	 cesiunii	 de	
creanţă.	Formularea	cererii	de	executare	silită,	 selecţie,	prelucrare	şi	 rezumat	 la	decizia	civilă	nr.	
3452	din	19.10.2018	pronunţată	de	Tribunalul	București,	Secția	a	 III-a	Civilă,	 	Revista	română	de	
executare	silită	nr.	4/2018;	

165.	Calculul	onorariului	executorului	judecătoresc.	Obligația	de	a	face,	selecţie,	prelucrare	
şi	rezumat	la	decizia	civilă	nr.		2262	din	26.06.2018		pronunţată	de	Tribunalul	București,	Secția	a	III-
a	Civilă,	Revista	română	de	executare	silită	nr.	4/2018;	

166.	 Analiza	 motivelor	 de	 nelegalitate	 a	 executării	 silite	 pe	 calea	 contestaţiei	 împotriva	
executării	 silite	 înseşi	 formulată	 tardiv.	 Cerere	 de	 repunere	 in	 termen	 formulată	 în	 apel.	
Inadmisibilitate,	 selecţie,	 prelucrare	 şi	 rezumat	 la	 decizia	 civilă	 nr.	 	 4242A	 din	 12.12.2018	
pronunţată	 de	 Tribunalul	 București,	 Secția	 a	 III-a	 Civilă,	 Revista	 română	 de	 executare	 silită	 nr.	
1/2019;	

167.	Reducerea	onorariului	avocatului	 în	 faza	executării	 silite.	Condiții.	Restituirea	taxei	de	
timbru	 în	 cazul	 cererilor	 având	 ca	 obiect	 întoarcerea	 executării	 silite.	 Inadmisibilitate,	 selecţie,	
prelucrare	 şi	 rezumat	 la	 decizia	 civilă	 nr.	 	 4158A	 din	 07.12.2018	 pronunţată	 de	 Tribunalul	
București,	Secția	a	III-a	Civilă,	Revista	română	de	executare	silită	nr.	1/2019;	

168.	Urmărirea	silită	a	dreptului	de	uzufruct	viager	al	debitorilor	şi	nuda	proprietate	asupra	
imobilului	 unui	minor,	 selecţie,	 prelucrare	 şi	 rezumat	 la	 decizia	 civilă	 nr.	 1185	A	 din	 10.04.2019	
pronunţată	 de	 Tribunalul	 București,	 Secția	 a	 III-a	 Civilă,	 Revista	 română	 de	 executare	 silită	 nr.	
2/2019;	

169. Executarea	silită	împotriva	moştenitorilor.	Condiţii.	Nelegalitatea	actelor	de	executare.	
Tardivitatea	contestaţiei, selecţie,	prelucrare	şi	rezumat	la	decizia	civilă	nr.		423	A	din	07.02.2019	
pronunţată	 de	 Tribunalul	 București,	 Secția	 a	 IV-a	 Civilă,	 Revista	 română	 de	 executare	 silită	 nr.	
2/2019;	

170.	 Comunicarea	 prin	 publicitate	 a	 actelor	 administrativ-fiscale.	 Ordinea	 de	 comunicare.	
Calculul	 termenului	de	prescripție, selecţie,	prelucrare	şi	 rezumat	 la	decizia	civilă	nr.	 	 4415	A	din	
22.11.2018	pronunţată	de	Tribunalul	București,	Secția	a	 IV-a	Civilă,	Revista	română	de	executare	
silită	nr.	2/2019;	

171.	Contract	de	 furnizare	produse.	 Lipsă	 titlu	executoriu.	Contract	de	 cesiune	de	 creanța.	
Contractul	de	ipotecă	mobiliară	cu	titlu	de	garanție,	selecţie,	prelucrare	şi	rezumat	la	decizia	civilă	
nr.	4887	A	din	07.11.2018	pronunţată	de	Tribunalul	București,	Secția	a	IV-a	Civilă,	Revista	română	
de	executare	silită	nr.	2/2019;	
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172.	Prescripția	dreptului	de	a	cerere	executarea	silită.	Legea	aplicabilă.	Creanța	stipulată	în	
euro.	 Caracterul	 cert,	 selecţie,	 prelucrare	 şi	 rezumat	 la	 decizia	 civilă	 nr. 1771	 A	 din	 15.05.2019	
pronunţată	 de	 Tribunalul	 București,	 Secția	 a	 IV-a	 Civilă,	 Revista	 română	 de	 executare	 silită	 nr.	
2/2019;	

173.	 Procedura	 cercetării	 şi	 soluționării	 acțiunii	 disciplinare	 în	 cazul	 executorilor	
judecătorești,	Revista	română	de	executare	silită	nr.	2/2019;	

174.	Declarația/decontul	 TVA.	 Obligația	 de	 plată	 a	 contribuțiilor	 sociale.	 Data	 de	 la	 care	
produc	efecte	 juridice.	Neexistența	actului	administrativ	supus	comunicării,	selecţie,	prelucrare	şi	
rezumat	la	decizia	civilă	nr.	2830A	din	14.10.2019	pronunţată	de	Tribunalul	București,	Secția	a	III-a	
Civilă,	Revista	română	de	executare	silită	nr.	3/2019;	

175. Calcularea	dobânzilor	 și	 cu	privire	 la	 TVA.	 Titlul	 executoriu	 reprezentat	de	o	hotărâre	
judecătorească.	 Proporționalitatea	 onorariului	 executorului	 judecătoresc,	 selecţie,	 prelucrare	 şi	
rezumat	la	decizia	civilă	nr. 2196	A	din	09.08.2019		pronunţată	de	Tribunalul	București,	Secția	a	III-
a	Civilă,	Revista	română	de	executare	silită	nr.	3/2019;	

176.	 Invocarea	 în	cadrul	contestației	 la	executare	 formulate	 împotriva	 	popririi	 și	a	actelor	
subsecvente	 a	 unor	 motive	 ce	 țin	 exclusiv	 de	 executarea	 silită	 însăși.	 Inadmisibilitate,	 selecţie,	
prelucrare	 şi	 rezumat	 la	 decizia	 civilă	 nr. 2958	 A	 din	 21.10.2019	  pronunţată	 de	 Tribunalul	
București,	Secția	a	III-a	Civilă,	Revista	română	de	executare	silită	nr.	3/2019;	

177.	 Repunerea	 în	 termenul	 de	 formulare	 a	 contestaţiei	 la	 executare.	 Motive	 temeinice,	
selecţie,	prelucrare	şi	rezumat	la	decizia	civilă	nr. 2842	A	din	14.10.2019		pronunţată	de	Tribunalul	
București,	Secția	a	III-a	Civilă,	Revista	română	de	executare	silită	nr.	3/2019;	

178.	 Competenţa	 instanţei.	 Mod	 de	 stabilire.	 Despăgubiri	 reprezentând	 drepturi	 bănești,	
selecţie,	prelucrare	şi	rezumat	la	decizia	civilă	nr. 1417	A	din	17.05.2019	 pronunţată	de	Tribunalul	
București,	Secția	a	III-a	Civilă,	Revista	română	de	executare	silită	nr.	3/2019;	

179. Comunicarea	 actului	 administrativ	 fiscal.	 Nesemnarea	 dovezii	 de	 îndeplinire	 a	
procedurii	de	către	un	funcţionar	al	oficiului	poştal.	Vicierea	procedurii	de	comunicare.	Prescripţia	
executării	sancţiunii	contravenţionale.	Depunerea	procesul-verbal	de	constatare	a	contravenţiei	la	
cutia	 poştală.	 Nelegalitate,	 selecţie,	 prelucrare	 şi	 rezumat	 la	 decizia	 civilă	 nr. 1740	 A	 din	
12.06.2019	pronunţată	de	Tribunalul	București,	Secția	a	 III-a	Civilă,	Revista	română	de	executare	
silită	nr.	3/2019;	

180. Cesiuni	succesive.	Calculul	termenului	de	prescripție.	Dreptul	de	a	cere	executarea	silită,	
selecţie,	prelucrare	şi	rezumat	la	decizia	civilă	nr.	3635	A	din	06.12.2019	 pronunţată	de	Tribunalul	
București,	Secția	a	III-a	Civilă,	Revista	română	de	executare	silită	nr.	4/2019;	

181. Încetarea	 executării	 silite.	 Desființarea	 titlului	 executoriu,	 selecţie,	 prelucrare	 şi	
rezumat	la	decizia	civilă	nr. 2692	A	din	04.10.2019	 pronunţată	de	Tribunalul	București,	Secția	a	III-
a	Civilă,	Revista	română	de	executare	silită	nr.	4/2019;	
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182.	 Creanță	 certă	 și	 lichidă.	 Modalitatea	 de	 calcul	 al	 acesteia,	 selecţie,	 prelucrare	 şi	
rezumat	la	decizia	civilă	nr. 2664	A	din	27.09.2019	pronunţată	de	Tribunalul	București,	Secția	a	III-a	
Civilă,		Revista	română	de	executare	silită	nr.	4/2019;	

183.	Compensația	legală.	Condiții,	selecţie,	prelucrare	şi	rezumat	la	decizia	civilă	nr.		4222	A	
din	 19.12.2019	 pronunţată	 de	 Tribunalul	 București,	 Secția	 a	 IV-a	 Civilă,	 Revista	 română	 de	
executare	silită	nr.	4/2019;	

184.	Decizie	 de	 imputare.	 Contestaţie	 la	 executare	 propriu-zisă.	 Inadmisibilitate,	 selecţie,	
prelucrare	 şi	 rezumat	 la	 decizia	 civilă	 nr.	 4024	 A	 din	 06.12.2019	 pronunţată	 de	 Tribunalul	
București,	Secția	a	IV-a	Civilă,	Revista	română	de	executare	silită	nr.	4/2019;	

185.	 Termenul	 general	 de	 prescripţie	 extinctivă.	 Contract	 de	 garanţie	 reală	 imobiliară	
încheiat	anterior	 intrării	 în	vigoare	a	Noului	Cod	civil.	Calculul	 termenului	de	prescripţie,	 selecţie,	
prelucrare	 şi	 rezumat	 la	 decizia	 civilă	 nr. 2350	 A	 din	 22.07.2019	 	 pronunţată	 de	 Tribunalul	
București,	Secția	a	IV-a	Civilă,		Revista	română	de	executare	silită	nr.	4/2019;	

186.	Câteva	consideraţii	privind	vânzarea	 la	 licitaţie	publică	a	unui	 imobil	 compus	din	mai	
multe	apartamente,	Revista	română	de	executare	silită	nr.	4/2019;	

187.	Noțiunea	de	„venit	net	lunar”	în	cazul	stabilirii	pensiei	de	întreținere.	Modul	de	calcul	a	
acestei	 obligații,	 selecţie,	 prelucrare	 şi	 rezumat	 la	 decizia	 civilă	 nr.	 3022	 A	 din	 27.09.2019	
pronunţată	 de	 Tribunalul	 București,	 Secția	 a	 III-a	 Civilă,	 	 	Revista	 română	de	 executare	 silită	 nr.	
1/2020;	

188.	Necompetenta	 organului	 fiscal	 cu	 privire	 la	 înființarea	 popririi.	 Nulitatea	 absolută	 a	
executării	silite.	Modificarea	domiciliului	nu	conduce	la		obligația	contribuabilului	de	înregistrare	a	
domiciliului	 fiscal,	 selecţie,	 prelucrare	 şi	 rezumat	 la	 decizia	 civilă	 nr. 3171	 A	 din	 05.11.2019	
pronunţată	 de	 Tribunalul	 București,	 Secția	 a	 III-a	 Civilă,	 Revista	 română	 de	 executare	 silită	 nr.	
1/2020;	

189.	 Executarea	 silită.	 Procedura	 insolvenței.	 Legea	 aplicabilă.	 Încălcarea	 principiului	
neretroactivității	 legii	 civile,	 selecţie,	 prelucrare	 şi	 rezumat	 la	 decizia	 civilă	 nr. 3481	 A	 din	
26.11.2019	  pronunţată	de	Tribunalul	București,	Secția	a	III-a	Civilă,	Revista	română	de	executare	
silită	nr.	1/2020;	

190.	 Contestație	 la	 executare.	 Anularea	 procesului	 verbal	 de	 licitație	 pentru	 intervenirea	
prescripției	 dreptului	 de	 a	 cere	 executarea	 silită.	Netemeinicie,	 selecţie,	 prelucrare	 şi	 rezumat	 la	
decizia	 civilă	 nr. 176	 A	 din	 21.01.2020	 pronunţată	 de	 Tribunalul	 București,	 Secția	 a	 III-a	 Civilă,		
Revista	română	de	executare	silită	nr.	1/2020;	

191.	Penalități	de	 întârziere.	Calculul	acestora	de	 către	executorul	 judecătoresc	 în	 cazul	 în		
care	 titlul	 executoriu	 este	 reprezentat	 de	 o	 	 hotărâre	 judecătorească,	 selecţie,	 prelucrare	 şi	
rezumat	la	decizia	civilă	nr. 3012	A	din	25.10.2019	 pronunţată	de	Tribunalul	București,	Secția	a	III-
a	Civilă,	Revista	română	de	executare	silită	nr.	1/2020;	
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192.	 Nestabilirea	 caracterului	 cert,	 lichid	 și	 exigibil	 al	 creanței.	 Imposibilitatea	 calculării	
corecte	 a	 prescripției	 dreptului	 de	 a	 cere	 executarea	 obligațiilor.	 Nulitatea	 executării.	 Condiții,		
selecţie,	prelucrare	şi	rezumat	la	decizia	civilă	nr. 30	A	din	09.01.2020		  pronunţată	de	Tribunalul	
București,	Secția	a	IV-a	Civilă,	Revista	română	de	executare	silită	nr.	1/2020;	

193.	Încetarea	executării	silite	fiscale.	Condiții,	selecţie,	prelucrare	şi	rezumat	la	decizia	civilă	
nr. 3818	A	din	26.11.2019	pronunţată	de	Tribunalul	București,	Secția	a	IV-a	Civilă,	Revista	română	
de	executare	silită	nr.	1/2020;	

194.	Perimarea	de	drept	a	executării	 silite.	Condiții.	 Intervenirea	prescripției	dreptului	de	a	
cere	 executarea	 silită,	 selecţie,	 prelucrare	 şi	 rezumat	 la	 decizia	 civilă	 nr. 107	 A	 din	 21.01.2020	
pronunţată	 de	 Tribunalul	 București,	 Secția	 a	 IV-a	 Civilă,	 Revista	 română	 de	 executare	 silită	 nr.	
1/2020;	

195.	Analiză	comparativă	în	privința	răspunderii	disciplinare	în	cadrul	profesiilor	juridice,	pe	
www.universuljuridic.ro	

196.	 Elemente	 privind	 răspunderea	 disciplinară	 a	 magistraților	 în	 dreptul	 comparat,	 pe	
www.universuljuridic.ro;	

197. Sancțiunile	disciplinare,	www.universuljuridic.ro;	
198.	Utilizarea	în	aceleaşi	împrejurări	a	trei	înscrisuri	oficiale	falsificate.	Unitate	naturală	de	

infracţiune,	 selecţie,	 prelucrare	 şi	 rezumat	 la	 decizia	 penală	 nr.	 14/A	 din	 23	 ianuarie	 2019,	
pronunţată	 de	 Curtea	 de	Apel	 Tg.	Mureş,	 Secţia	 penală	 şi	 pentru	 cauze	 cu	minori	 şi	 de	 familie,	
Revista	română	de	jurisprudență	nr.	4/2019;	

199.	 Schimbarea	 încadrării	 juridice	 pentru	 o	 faptă	 care	 nu	 este	 descrisă	 în	 rechizitoriu.	
Limitele	 judecăţii,	selecţie,	prelucrare	şi	 rezumat	 la	decizia	penală	nr.	140/A	din	19	martie	2019,	
pronunţată	 de	 Curtea	 de	Apel	 Tg.	Mureş,	 Secţia	 penală	 şi	 pentru	 cauze	 cu	minori	 şi	 de	 familie,	
Revista	română	de	jurisprudență	nr.	4/2019;	

200.	 Conducerea	 unui	 tractor	 agricol	 fără	 permis	 de	 conducere,	 selecţie,	 prelucrare	 şi	
rezumat	la	decizia	penală	nr. 28/A	din	31	ianuarie	2019,	pronunţată	de	Curtea	de	Apel	Tg.	Mureş,	
Secţia	penală	şi	pentru	cauze	cu	minori	şi	de	familie,	Revista	română	de	jurisprudență	nr.	4/2019;	

201.	 Neglijență	 în	 serviciu.	 Elementul	 material,	 selecţie,	 prelucrare	 şi	 rezumat	 la	 decizia	
penală	nr. 76/A	din	21	februarie	2019, pronunţată	de	Curtea	de	Apel	Tg.	Mureş,	Secţia	penală	şi	
pentru	cauze	cu	minori	şi	de	familie,	Revista	română	de	jurisprudență	nr.	4/2019;	

202.	 Acord	 de	 recunoaștere	 a	 vinovăției.	 Extinderea	 urmăririi	 penale.	 Consecințe.	 Scopul	
termenului	 de	 5	 zile	 reglementat	 de	 art.	 484	 alin.	 1	 C.	 pr.	 pen.,	 selecţie,	 prelucrare,	 rezumat	 și	
comentariu	 la	 decizia	 penală	 nr.	 139/A	 din	 19	 martie	 2019,	 pronunţată	 de	 Curtea	 de	 Apel	 Tg.	
Mureş,	Secţia	penală	şi	pentru	cauze	cu	minori	şi	de	familie,	Revista	română	de	jurisprudență	nr.	
4/2019;	
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203.	Intenție	indirectă.	Condiții.	Pedepse,	selecţie,	prelucrare	şi	rezumat	la	decizia	penală	nr. 
270/A	din	29	mai	2019, pronunţată	de	Curtea	de	Apel	Tg.	Mureş,	Secţia	penală	şi	pentru	cauze	cu	
minori	şi	de	familie,	Revista	română	de	jurisprudență	nr.	4/2019;	

204.	 Fals	 în	 declarații.	 Tipicitate,	 selecţie,	 prelucrare,	 rezumat	 și	 comentariu	 la	 decizia	
penală	nr. 276/A	din	5	iunie	2019,	pronunţată	de	Curtea	de	Apel	Tg.	Mureş,	Secţia	penală	şi	pentru	
cauze	cu	minori	şi	de	familie,	Revista	română	de	jurisprudență	nr.	4/2019;	

205.	 Conducerea	 unui	 autovehicul	 cu	 permis	 de	 conducere	 provizoriu	 emis	 în	 altă	 țară.	
Încadrarea	juridică,	selecţie,	prelucrare,	rezumat	și	comentariu	la	decizia	penală	nr. 205/A	din	25	
aprilie	2019,	pronunţată	de	Curtea	de	Apel	Tg.	Mureş,	Secţia	penală	şi	pentru	cauze	cu	minori	şi	de	
familie,	Revista	română	de	jurisprudență	nr.	4/2019;	

206.	 Conducerea	 unui	 tractor	 agricol	 fără	 permis	 de	 conducere,	 selecţie,	 prelucrare	 şi	
rezumat	la	decizia	penală	nr. 28/A	din	31	ianuarie	2019, pronunţată	de	Curtea	de	Apel	Tg.	Mureş,	
Secţia	penală	şi	pentru	cauze	cu	minori	şi	de	familie,	Revista	română	de	jurisprudență	nr.	4/2019;	

207.	Depunerea	 în	 termen	 a	 plângerii	 prealabile	 la	 un	 serviciu	 de	 curierat	 rapid.	 Calculul	
termenului	de	depunere	a	plângerii	în	cazul	infracțiunii	de	vătămare	corporală	din	culpă,	selecţie,	
prelucrare	şi	rezumat	la	decizia	penală	nr. 453/A	din	16	octombrie	2018, pronunţată	de	Curtea	de	
Apel	 Tg.	 Mureş,	 Secţia	 penală	 şi	 pentru	 cauze	 cu	 minori	 şi	 de	 familie,	 Revista	 română	 de	
jurisprudență	nr.	4/2019;	

208.	 Evaziune	 fiscală,	 Substituirea,	 degradarea	 sau	 înstrăinarea	 bunurilor	 sechestrate,	
selecţie,	 prelucrare	 şi	 rezumat	 la	 decizia	 penală	 nr. 75/A	 din	 21	 februarie	 2019, pronunţată	 de	
Curtea	de	Apel	Tg.	Mureş,	Secţia	penală	şi	pentru	cauze	cu	minori	şi	de	familie,	Revista	română	de	
jurisprudență	nr.	4/2019;	

209.	 Redeschiderea	 procesului	 penal	 în	 cazul	 judecării	 în	 lipsa	 persoanei	 condamnate,	
selecţie,	 prelucrare	 şi	 rezumat	 la	 decizia	 penală	 nr. 199/A	 din	 30	 martie	 2018, pronunţată	 de	
Curtea	de	Apel	Tg.	Mureş,	Secţia	penală	şi	pentru	cauze	cu	minori	şi	de	familie,	Revista	română	de	
jurisprudență	nr.	4/2019;	

210.	Regimul	măsurilor	educative	privative	de	libertate.	Deducerea	perioadei	deja	executate	
din	măsura	 internării	 într-un	centru	educativ,	selecţie,	prelucrare	şi	 rezumat	 la	decizia	penală	nr. 
206/A	din	25	aprilie	2019, pronunţată	de	Curtea	de	Apel	Tg.	Mureş,	Secţia	penală	şi	pentru	cauze	
cu	minori	şi	de	familie,	Revista	română	de	jurisprudență	nr.	4/2019;	

211.	 Îndeplinirea	 condiției	 de	 bună	 reputație	 pentru	 judecătorii	 şi	 procurorii	 în	 funcţie,	
Revista	română	de	jurisprudență	nr.	4/2019;	

212.	Aspecte	teoretice	și	practice	privind	predarea	silită	a	altor	imobile	decât	cele	indicate	în	
dispozitivul	titlului	executoriu,	www.universuljuridic.ro;	

213.	 Facturile	 de	 utilități	 publice	 constituie	 sau	 nu	 titluri	 executorii?,	 Revista	 română	 de	
executare	silită	nr.	3/2020;	
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E.	 ARTICOLE/STUDII	 PUBLICATE	 ÎN	 VOLUME	 ALE	 UNOR	 MANIFESTĂRI	 ȘTIINȚIFICE	

INTERNAȚIONALE	DIN	ROMÂNIA	
1.	Ioan	Gârbuleț,	Regulile	de	bază	ale	executării	silite	în	procesul	civil,	în	volumul	Conferinței	

Internaționale	cu	tema	„Executarea	silită	în	noul	Cod	de	procedură	civilă”,	Sovata,	România	(26	–	
28	 august	 2010), Editura	 Universul	 Juridic,	 București,	 	 2010,	 ISBN:	 978-973-127-389-1	 (pp.	 172-
191);	

2.	 Ioan	Gârbuleț,	 Încheierile	 emise	 de	 executorul	 judecătoresc	 în	 contextul	 Noului	 Cod	 de	
procedură	civilă,	 în	volumul	Conferinței	Internaționale	cu	tema	„Executorul	judecătoresc	între	rol	
activ	şi	organ	de	jurisdicție”,	Tg.	Mureș,	România	(26	–	27	august	2011),	Editura	Universul	Juridic,	
București,		2011,	ISBN:	978-973-127-593-2	(pp.	282-306);	

3.	Ioan	Gârbuleț,	Procedurile	execuționale	între	formalismul	excesiv	şi	lipsa	de	reglementare	
a	 unor	 aspecte	 importante	 ale	 executării	 silite,	 în	 volumul	 Conferinței	 Internaționale	 cu	 tema	
„Executarea	 silită	 în	 reglementarea	 noului	 Cod	 de	 procedură	 civilă”,	 Tg.	 Mureș,	 România	 (30	
august	–	1	septembrie	2012),	Editura	Universul	Juridic,	București,		2012,	ISBN:	978-973-127-976-3	
(pp.	282-306);	

4.	Ioan	Gârbuleț,	Procedura	eliberării	și	distribuirii	sumelor	realizate	prin	urmărirea	silită	în	
Noul	 Cod	 de	 procedură	 civilă,	 în	 volumul	 Conferinței	 Internaționale	 cu	 tema	 “Instituții	 ale	
procesului	civil	şi	ale	executării	silite”,	Tg.	Mureș,	România(29-31	august	2013),	Editura	Universul	
Juridic,	București,		2013,	ISBN:	978-606-673-160-7	(pp.	255-274);	

5.	Ioan	Gârbuleț,	Asemănările	și	deosebirile	existente	între	principalele	acte	ale	executorului	
judecătoresc,	 în	 volumul	 Conferinței	 Internaționale	 cu	 tema	 ”Procesul	 civil	 și	 executarea	 silită,	
experiența	 unui	 nou	 început”	 Târgu-Mureș,	 România	 (28-30	 august	 2014),	 Editura	 Universul	
Juridic,	București,		2014,	ISBN:	978-606-673-457-8	(pp.	262-273);		

6.	Ioan	Gârbuleț,	Limitele	controlul	profesional	asupra	activității	executorilor	judecătorești,	
în	 volumul	 Conferinței	 Internaționale	 cu	 tema	 “Procesul	 civil	 şi	 executarea	 silită.	 Teorie	 și	
practică”,	 Tg.	Mureş,	 România	 (27-29	 august	 2015),	 Editura	 Universul	 Juridic,	 București,	 	 2015,	
ISBN:	978-606-673-682-4	(pp.	317-328);		

7.	 Ioan	 Gârbuleț,	 Analiză	 comparativă	 între	 răspunderea	 disciplinară	 a	 executorilor	
judecătoreşti	şi	 răspunderea	disciplinară	a	 judecătorilor,	 în	volumul	Conferinței	 Internaționale	cu	
tema	 “Procesul	 civil	 și	 executarea	 silită.	 Teorie	 și	 practică”,	 Tg.	 Mureş,	 România	 (25-27	 august	
2016),	Editura	Universul	Juridic,	București,		2016,	ISBN:	978-606-673-900-9	(pp.	231-242);	

8.	Ioan	Gârbuleț,	Soluții	legale	în	cazul	neexecutării	obligației	de	a	face	sau	de	a	nu	face	ce	
implică	 un	 fapt	 personal	 al	 debitorului,	 în	 volumul	 Conferinței	 Internaționale	 cu	 tema	 “Procesul	
civil	 şi	 executarea	 silită.	 Actualități	 şi	 perspective”,	 Tg.	 Mureş,	 România	 (24-26	 august	 2017),	
Editura	Universul	Juridic,	București,		2017,	ISBN:	978-606-39-0132-4	(pp.	204-218);	
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9.	 Ioan	 Gârbuleț,	 Predarea	 silită	 a	 altor	 imobile	 decât	 cele	 indicate	 în	 dispozitivul	 titlului	
executoriu,	 în	 volumul	 Conferinței	 Internaționale	 cu	 tema	 ”Procesul	 civil	 și	 executarea	 silită.	
Trecut,	prezent,	viitor”	Târgu	Mureș,	România	(30	august	–	1	septembrie	2018),	Editura	Universul	
Juridic,	București,		2018,	ISBN:	978-606-39-0324-3	(pp.	249-266);	

10.	 Ioan	 Gârbuleț,	 Câteva	 consideraţii	 privind	 vânzarea	 la	 licitaţie	 publică	 a	 unui	 imobil	
compus	din	mai	multe	apartamente,	în	volumul	Conferinței	Internaționale	cu	tema	”Procesul	civil	
și	executarea	silită.	De	la	clasic	la	modern”,	Târgu	Mureș,	România	(29	-	31	august	2019),	Editura	
Universul	Juridic,	București,		2019,	ISBN:	978-606-39-0507-0	(pp.	411-424);	

	
	F.	COMUNICĂRI	PREZENTATE	LA	CONFERINŢE	ŞTIINŢIFICE	INTERNAŢIONALE	
1.	 Pedepsele	 alternative	 ale	 detenţiei	 în	 dreptul	 penal	 român,	 prezentată	 la	 Conferinţa	

Internaţională	cu	tema	„Pedeapsa	în	dreptul	penal.	Actualităţi	şi	perspective”,	Tg.	Mureş,	22	–	24	
octombrie	2009;	

2.	 Regulile	 de	 bază	 ale	 executării	 silite	 în	 procesul	 civil,	 prezentată	 la	 Conferinţa	
Internaţională	cu	tema	„Executarea	silită	în	noul	Cod	de	procedură	civilă”,	Sovata,	26	–	28	august	
2010;	

3.	 Formele	 agravante	 ale	 traficului	 de	 persoane	 adulte,	 	 prezentată	 la	 Conferinţa	
Internaţională	cu	tema	„Lupta	împotriva	traficului	de	fiinţe	umane”,	Tg.	Mureş,	25	–	27	noiembrie	
2010;	

4.	 Încheierile	emise	de	executorul	 judecătoresc	 în	contextul	Noului	Cod	de	procedură	civilă,	
prezentată	la	Conferinţa	Internaţională	cu	tema	„Executorul	judecătoresc	între	rol	activ	şi	organ	de	
jurisdicţie”,	Tg.	Mureş,	26	–	27	august	2011;	

5.	 Valoarea	 probatorie	 a	 înregistrărilor	 audio	 sau	 video	 efectuate	 în	 cauzele	 penale,	
prezentată	la	Conferinţa	Internaţională	cu	tema	„Necesitatea	reformei	în	drept	şi	în	administraţie	
publică”,	Tg.	Mureş,	16	–	19	noiembrie	2011;	

6.	Procedurile	execuţionale	între	formalismul	excesiv	şi	lipsa	de	reglementare	a	unor	aspecte	
importante	ale	executării	silite,	prezentată	la	Conferinţa	Internaţională	cu	tema	„Executarea	silită	
în	reglementarea	noului	Cod	de	procedură	civilă”,	Tg.	Mureş,	30	august	–	1	septembrie	2012;	

7.	 Răspunderea	 disciplinară	 a	 executorului	 judecătoresc	 în	 România,	 prezentată	 la	
Conferinţa	 Internaţională	 cu	 tema	 „Executorul	 judecătoresc	 –	 actor	 final	 al	 actului	 de	 justiţie”,	
Chişinău,	4	–	5	octombrie	2012;	

8.	Procedura	 eliberării	 şi	 distribuirii	 sumelor	 realizate	 prin	 urmărirea	 silită	 în	 Noul	 Cod	 de	
procedură	civilă,	 	prezentată	la	Conferinţa	Internaţională	cu	tema	“Instituţii	ale	procesului	civil	şi	
ale	executării	silite”,	29-31	august	2013	-	Tg.	Mureş,	România;	

9.	Asemănările	și	deosebirile	existente	 între	principalele	acte	ale	executorului	 judecătoresc,	
prezentată	la	Conferinţa	Internaţională	cu	tema	”Procesul	civil	și	executarea	silită,	experiența	unui	
nou	început”	28-30	august	2014,	Târgu-Mureș,	România;	
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10.	Limitele	controlul	profesional	asupra	activității	executorilor	 judecătorești,	prezentată	 la	
Conferinţa	 Internaţională	 cu	 tema	 “Procesul	 civil	 şi	 executarea	 silită.	 Teorie	 și	 practică”,	 27-29	
august	2015	-	Tg.	Mureş,	România;	

11.	Elemente	de	drept	comparat	privind	controlul	profesional	asupra	activității	executorilor	
judecătorești	prezentată	la	Conferinţa	Internaţională	cu	tema	„Statutul	executorului	judecătoresc	
în	exercitarea	atribuțiilor	sale.	Evoluții	ale	procedurii	de	executare”,	Chişinău,	17	–	18	septembrie	
2015;	

12.	 Analiză	 comparativă	 între	 răspunderea	 disciplinară	 a	 executorilor	 judecătoreşti	 şi	
răspunderea	disciplinară	a	judecătorilor,	prezentată	la	Conferinţa	Internaţională	cu	tema	“Procesul	
civil	şi	executarea	silită.	Teorie	și	practică”,	25-27	august	2016	-	Tg.	Mureş,	România;	

13.	Soluții	legale	în	cazul	neexecutării	obligației	de	a	face	sau	de	a	nu	face	ce	implică	un	fapt	
personal	 al	 debitorului,	 prezentată	 la	 Conferinţa	 Internaţională	 cu	 tema	 “Procesul	 civil	 şi	
executarea	silită.	Actualităţi	şi	perspective”,	24-26	august	2017	-	Tg.	Mureş,	România;	

14.	 Răspunderea	 disciplinară	 în	 cadrul	 profesiilor	 juridice	 din	 România,	 prezentată	 la	
Conferinţa	 Internaţională	 cu	 tema	 „Răspunderea	 penală,	materială	 și	 disciplinară	 a	 executorului	
judecătoresc”,		Chişinău,	20	decembrie	2017;	

15.	 Predarea	 silită	 a	 altor	 imobile	 decât	 cele	 indicate	 în	 dispozitivul	 titlului	 executoriu,	
prezentată	 la	Conferința	 internațională	”Procesul	civil	și	executarea	silită.	Trecut,	prezent,	viitor”	
30	august	–	1	septembrie	2018,	Târgu	Mureș,	România.	

16.	Câteva	 consideraţii	 privind	 vânzarea	 la	 licitaţie	 publică	 a	 unui	 imobil	 compus	 din	mai	
multe	apartamente,	prezentată	la	Conferința	internațională	”Procesul	civil	și	executarea	silită.	De	
la	clasic	la	modern”	29	-	31	august	2019,	Târgu	Mureș,	România.	

17.	 Prorogarea	 competenței	 executorului	 judecătoresc	 în	 materia	 popririi,	 prezentată	 la	
Conferința	națională	de	executare	silită,	ediția	XI,	online	

18.	Factura	de	utilități	publice constituie	sau	nu	titluri	executorii?,	prezentată	la	Dezbaterile	
RRES:	Urgența,	alerta	și	pandemia	-	concepte	ale	executării	silite? ediția	I,	online.	

 


