
 
Nr. 143/26.01.2010 

Domnule Rector, 

 

Vă rugăm să binevoiţi  a supune aprobării Senatului în şedinţa ce va avea 
loc în data de 28 ianuarie 2010 următoarele două propuneri ale Consiliului 
Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative de conferire a titlului de Doctor 
Honoris Causa al Universităţii de Vest din Timişoara: 

1. Prof. univ. dr. Corneliu BÎRSAN - Judecător la Curtea Europeană a 
Drepturilor Omului ales începând cu 1 noiembrie 1998, reales în 2001 şi 
reales în 2007, fost decan al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii 
Bucureşti, Doctor Honoris Causa al Universităţii Paris I Panthéon 
Sorbonne, distins cu Medalia Legiunii de Onoare în grad de Cavaler - 
Franţa 1999 şi decorat cu „Medalia României” în Grad de Cavaler - 
2007 - autor a 25 volume de specialitate juridică (cursuri universitare, 
monografii şi tratate) şi peste 170 studii şi articole de specialitate. 

2. Prof. univ. dr. Şerban BELIGRĂDEANU - Redactor şef la Revista 
Dreptul, arbitru la Curtea de Arbitraj Internaţional a României, 
judecător ad-hoc la Curtea Europeană a Drepturilor Omului - Strasbourg 
2000, profesor universitar la Institutul Naţional al Magistraturii - autor a 
peste 70 volume de specialitate juridică (cursuri universitare, monografii, 
tratate) şi a peste 230 studii şi articole de specialitate. 

Alăturat prezentei Vă transmitem Rapoartele biografice şi Listele cu 
lucrările ştiinţifice ale celor doi distinşi profesori. 

 

 

DECAN,  
Prof. univ. dr. Radu I. MOTICA 

 



REPERE BIOGRAFICE 

BELIGRĂDEANU, SERBAN 

S-a născut la 30 aprilie 1928 în Bucureşti, căsătorit cu Viorica; un copil 
-Dan. 

Studii: Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti (1949); Facultatea 
de Istorie, Universitatea din Bucureşti (1952); Doctor în drept, Universitatea 
din Bucureşti (1968). 

Specializări: Facultatea Internaţională pentru Învăţământul Dreptului 
comparat - Şcoala Internaţională de Drept al Muncii Comparat - cu sediul la 
Strasbourg (iulie-august 1971; iulie-august 1972), obţinând diploma Şcolii 
Internaţionale de Dreptul Muncii Comparat, cu menţiunea „felicitations du 
jury"; a frecventat şi cursul „Protecţia internaţională a drepturilor omului şi 
sistemele legislaţiilor naţionale, organizat la Palatul Păcii (Haga) şi la Consiliul 
Europei (Strasbourg) de către Comitetul Helsinki - Olanda (1993). 

Activitate: Consilier juridic la o întreprindere din sistemul Consiliului 
Popular al Municipiului Bucureşti (1950-1977); secretar general de redacţie la 
„Revista română de drept" (1977-1989); redactor-şef adjunct şi, apoi, 
redactor-şef al revistei „Dreptul" (1990 şi până în prezent); arbitru la Comisia de 
Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a R.S.R. (1978-1989); 
arbitru la Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de 
Comerţ şi Industrie a României .(din 1990 şi până în prezent); profesor 
universitar asociat la Facultatea Internaţională de Ştiinţe Umane - secţia Drept - 
din cadrul Universităţii din Bucureşti, disciplina „Dreptul muncii" (1993-1995); 
profesor (personal de instruire şi formare) la Institutul Naţional al Magistraturii, 
disciplina „Dreptul muncii" (1991-2004); judecător ad hoc la Curtea Europeană 
a Drepturilor Omului (Strasbourg) în cauza Constantinescu versus România 
(finalizată la 6 iunie 2000). 

Publicaţii: în perioada 1961-2003 autor a 70 volume, în domeniul dreptului 
muncii dintre care semnalăm: Răspunderea materială a angajaţilor (1961); 
Comisiile de judecată (1971); Răspunderea materială a persoanelor încadrate în 
muncă (1973), tradusă şi în limba maghiară; Încadrarea şi promovarea în muncă 
- Legea 12/1971 comentată (1974); încheierea, modificarea şi încetarea 
contractului individual de muncă (1976), tradusă şi în limba maghiară; Dreptul 
muncii - Tratat (3 volume), în colaborare cu Sanda Ghimpu, Ion Traian 
Ştefănescu şi Gheorghe Mohanu (1978-1982); Dicţionar de dreptul muncii, în 
colaborare cu Ion Traian Ştefănescu (1997); Legislaţia muncii comentată 



(1991- 2003). 
De asemenea, în perioada 1955 - februarie 2009, autor a 236 studii şi 47 de 

adnotări jurisprudenţiale publicate în reviste ştiinţifice de profil juridic din ţară, 
iar, în câteva cazuri, şi din străinătate, de regulă, axate pe problematica dreptului 
muncii, dar şi pe aceea de drept civil, procesual civil, arbitraj comercial, apărute, 
în majoritate, în „Revista română de drept" şi în revista „Dreptul". 



LISTA DE LUCRĂRI*)
 

I. TEZA DE DOCTORAT 
Evoluţia controlului judecătoresc în dreptul procesual civil român din anul 

1948 şi până în prezent (295 p.). 
Teza a fost susţinută în septembrie 1968 la Facultatea de Drept a 

Universităţii din Bucureşti, profesor coordonator fiind prof. dr. Ilie Stoenescu. 
Pe baza ei - şi a examenelor prealabile - mi s-a conferit titlul de doctor în drept. 

II. TRATATE, CURSURI, MONOGRAFII ETC. 

1. Răspunderea materială a angajaţilor, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1961, 
175 p.; 
2. Comisiile de judecată, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1971, 285 p.; 
3. Răspunderea materială a persoanelor încadrate în muncă, Ed. 

Ştiinţifică, Bucureşti, 1973, 199 p.; 
4. A munkába besorolt személyek anyagi felelössége, Ed. Ştiinţifică şi 

Enciclopedică, Bucureşti, 1976, 211 p. (volumul reprezintă traducerea în limba 
maghiară a lucrării de la pct. 3) cu completările impuse de modificările 
survenite în legislaţie, jurisprudenţă etc. în perioada 1973-1976); 

5. Încadrarea şi promovarea în muncă. Legea nr. 12 din 21 octombrie 
1971 comentată, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1974, 293 p.; 

6. încheierea, modificarea şi încetarea contractului de muncă, Ed. 
Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1976, 191 p.; 

7. Dreptul muncii. Tratat, vol. I, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 
1978 (în colaborare cu Sanda Ghimpu - coordonator, Ion Traian Ştefănescu şi 
Gheorghe Mohanu), 477 p.; 

8. A munkaszerzödés megkötése, módositása éo megszünese, Ed. Ştiinţifică 
şi Enciclopedică, Bucureşti, 1973, 240 p. Volumul reprezintă traducerea în 
limba maghiară de la pct. 6 cu completările impuse de modificările survenite în 
legislaţie şi de publicarea practicii judecătoreşti în perioada 1 august 1976 -15 
noiembrie 1977); 

9. Asociaţia locatarilor şi cheltuielile comune de folosinţă, întreţinere şi 
reparaţii, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1979, 182 p.; 

10. Dreptul muncii. Tratat, vol. II, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 
Bucureşti, 

1979 (în colaborare cu Sanda Ghimpu, Ion Traian Ştefănescu şi Gheorghe 
Mohanu), 413 p.; 

11. Dreptul muncii. Tratat, vol. III, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 
Bucureşti, 1982 (în colaborare cu Sanda Ghimpu, Ion Traian Ştefănescu şi 
Gheorghe Mohanu), 531 p.; 

12. Legislaţia muncii 1990-1991 comentată, vol. I, Ed. Lumina, Bucureşti, 
1991, 248 p.; 

*) întocmită de domnul Şerban Beligrădeanu. 



13. Legislaţia muncii 1990-1991 comentată, vol. II, Ed. Lumina, 
Bucureşti, 1992, 184 p.; 

14. Legislaţia muncii 1990-1991 comentată, vol. III, Ed. Lumina, 
Bucureşti, 1992, 220 p.; 

15. Legislaţia muncii 1990-1991 comentată, vol. IV, Ed. Lumina, 
Bucureşti, 1992, 250 p.; 

16. Legislația muncii 1990-1991 comentată, vol. V, Ed. Lumina, Bucureşti, 
1992, 255 p.; 

17. Legislaţia muncii 1990-1991 comentată, vol. VI, Ed. Lumina, 
Bucureşti, 

1993, 191 p.; 
18. Legislaţia muncii 1993 comentată, vol. I (VII), Ed. Lumina Lex, 

Bucureşti, 1993, 190 p.; 
19. Legislaţia muncii 1993 comentată, vol. VIII-IX (vol. nr. II-III 1993), 

Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1993, 383 p.; 
20. Legislaţia muncii 1993 comentată, vol. X (vol. nr. 3-4 1993), Ed. 

Lumina Lex, Bucureşti, 1994, 223 p.; 
21. Codul muncii cu abrogările şi modificările efectuate până la 1 mai 

1994, însoţit de note explicative şi lista cronologică a principalelor acte 
normative în domeniul legislaţiei muncii şi al legislației securității sociale, Ed. 
Continent XXI, Bucureşti, 1994, 81 p.; 

22. Legislaţia muncii comentată, vol. XI (nr. 1/1994), Ed. Lumina Lex, 
Bucureşti, 1994, 180 p.; 

23. Legislația muncii comentată, vol. XII-XIII (nr. 2-3/1994), Ed. Lumina 
Lex, Bucureşti, 1994, 287 p.; 

24. Legislația muncii comentată, vol. XIV (nr. 4/1994), Ed. Lumina Lex, 
Bucureşti, 1995, 271 p.; 

25. Legislația concediilor de odihnă, a altor concedii şi a concediilor 
medicale cuvenite salariaţilor - comentată, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1995, 
255 p.; 

26. Codul muncii cu abrogările şi modificările efectuate până la 15 
decembrie 1999, însoţit de note explicative şi de lista cronologică a 
principalelor acte normative din domeniul legislației muncii şi ai legislației 
securităţii sociale, ed. a II-a, Ed. Continent XXI, Bucureşti, 1995, 93 p.; 

 

27. Legislaţia muncii comentată, vol. XV (nr. 1/1995), Ed. Lumina Lex, 
Bucureşti, 1995, 255 p.; 

28. Legislația muncii comentată, vol. XVI-XVII (nr. 2-3/1995), Ed. 
Lumina Lex, Bucureşti, 1995, 383 p.; 

29. Codul muncii, cu abrogării şi modificările efectuate până la 1 
decembrie 1995, însoţit de note explicative şi de lista cronologică a 
principalelor acte normative interne şi internaționale din domeniul legislației 
muncii şi ai legislației securității sociale, ed. a III-a, Ed. Continent XXI, 



Bucureşti, 1996, 95 p.; 
30. Legislaţia muncii comentată, vol. XVIII (nr. 4/1995), Ed. Lumina Lex, 

Bucureşti, 1996, 295 p.; 
31. Codul muncii cu abrogările şi modificările efectuate până la 15 martie 

1996 (însoţit de note explicative), cu lista cronologică a principalelor acte 
normative interne şi internaţionale din domeniul legislaţiei muncii şi al 
legislaţiei securității sociale, ed. a IV-a, Casa Editorială „Calistrat Hogaş", 
Bucureşti, 1996, 96 p.; 

32. Legislaţia muncii comentată, vol. XIX (1/1996), Ed. Lumina Lex, 
Bucureşti, 1996, 296 p.; 

33. Legislaţia muncii comentată, vol. XX (2/1996), Ed. Lumina Lex, 
Bucureşti, 1996, 199 p.; 

34. Legislaţia muncii comentată, vol. XXI (3/1996), Ed. Lumina Lex, 
Bucureşti, 

1996, 311 p.; 
35. Legislaţia concediilor de odihnă, a altor concedii şi a concediilor 

medicale cuvenite salariaţilor - comentată, ed. a II-a, Ed. Lumina Lex, 
Bucureşti, 1997, 318 p.; 

36. Legislaţia muncii comentată, vol. XXII (4/1996), Ed. Lumina Lex, 
Bucureşti, 1997, 311 p.; 

37. Legislaţia muncii comentată, vol. XXIII (1/1997), Ed. Lumina Lex, 
Bucureşti, 1997, 199 p.; 

38. Codul muncii cu abrogările şi modificările efectuate până la 1 aprilie 
1997 (însoţit de note explicative); cu lista cronologică a principalelor acte 
interne şi internaţionale din domeniul legislaţiei muncii şi al legislaţiei 
securităţii sociale, ed. a V-a, Ed. „Calistrat Hogaş", Bucureşti, 1997, 104 p.; 

39. Legislaţia muncii comentată, vol. XXIV (2/1997), Ed. Lumina Lex, 
Bucureşti, 1997, 287 p.; 

40. Dicţionar de drept al muncii (cu colaborare cu Ion Traian Ştefănescu), 
Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1997, 223 p.; 

41. Legislaţia muncii comentată, vol. XXV (3/1997), Ed. Lumina Lex, 
Bucureşti, 1997, 455 p.; 

42. Codul muncii cu abrogările şi modificările efectuate până la 1 
noiembrie 1997însoţit de note explicative şi cu lista cronologică a principalelor 
acte normative interne şi internaţionale din domeniul legislaţiei muncii şi al 
legislaţiei securităţii sociale, ed. a VI-a, Casa Editorială „Calistrat Hogaş", 
Bucureşti, 1997, 111 p.; 

 

43. Legislaţia muncii comentată, vol. XXVI (4/1997), Ed. Lumina Lex, 
Bucureşti, 1998, 299 p.; 

44. Legislaţia muncii comentată, vol. XXVII (1/1998), Ed. Lumina Lex, 
Bucureşti, 1998, 399 p.; 

45. Legislaţia muncii comentată, vol. XXVIII (2/1998), Ed. Lumina Lex, 



Bucureşti, 1998, 432 p.; 
46. Codul muncii (însoţit de note explicative), cu abrogările şi 

modificările efectuate până la 1 septembrie 1998 cu lista cronologică a 
principalelor acte normative interne şi internaţionale din domeniul legislaţiei 
muncii şi al legislaţiei protecţiei sociale publicate până la 1 septembrie 1998, 
ed. a VII-a, Casa Editorială „Calistrat Hogaş", Bucureşti, 1998, 118 p.; 

47. Legislaţia muncii comentată, vol. XXIX (3/1998), Ed. Lumina Lex, 
Bucureşti, 1998, 712 p.; 

48. Codul muncii (însoţit de note explicative), cu abrogările şi 
modificările efectuate până ia 1 februarie 1999 cu lista cronologică a 
principalelor acte normative interne şi internaţionale din domeniul legislaţiei 
muncii şi al legislaţiei protecţiei sociale publicate până la 1 februarie 1999, ed. 
a VIII-a, Casa Editorială „Calistrat Hogaş", Bucureşti, 1999, 120 p.; 

49. Legislaţia muncii comentată, vol. XXX (4/1998), Ed. Lumina Lex, 
Bucureşti, 1999, 512 p.; 

50. Legislaţia muncii comentată, vol. XXXI (1/1999), Ed. Lumina Lex, 
Bucureşti, 1999, 448 p.; 

51. Legislaţia muncii comentată, vol. XXXII (2/1999), Ed. Lumina Lex, 
Bucureşti, 1999, 743 p.; 

52. Legislaţia muncii comentată, vol. XXXIII (3/1999), Ed. Lumina Lex, 
Bucureşti, 1999, 464 p.; 

53. Legislația muncii comentată, vol. XXXIV (4/1999), Ed. Lumina Lex, 
Bucureşti, 2000, 407 p.; 

54. Legislaţia muncii comentată, vol. XXXV (1/2000), Ed. Lumina Lex, 
Bucureşti, 2000, 480 p.; 

55. Legislaţia muncii comentată, vol. XXXVI (2/2000), Ed. Lumina Lex, 
Bucureşti, 2000, 368 p.; 

56. Legislaţia muncii comentată, vol. XXXVII-XXXVIII (3-4/2000), Ed. 
Lumina Lex, Bucureşti, 2000, 383 p.; 

57. Legislaţia muncii comentată, vol. XXXIX (1/2001), Ed. Lumina Lex, 
Bucureşti, 2001, 448 p.; 

58. Legislaţia muncii comentată, vol. XL (2/2001), Ed. Lumina Lex, 
Bucureşti, 2001, 352 p.; 

59. Legislaţia muncii comentată, vol. XLI (3/2001), Ed. Lumina Lex, 
Bucureşti, 2001, 367 p.; 

60. Legislația muncii comentată, vol. XLII (4/2001), Ed. Lumina Lex, 
Bucureşti, 

2002, 383 p.; 
61. Legislația muncii comentată, vol. XLIII (1/2002), Ed. Lumina Lex, 

Bucureşti, 2002, 464 p.; 
62. Legislaţia muncii comentată, vol. XLIV (2/2002), Ed. Lumina Lex, 



Bucureşti, 2002, 423 p.; 
63. Legislaţia muncii comentată, vol. XLV (3/2002), Ed. Lumina Lex, 

Bucureşti, 2002, 383 p.; 
64. Legislaţia muncii comentată, vol. XLVI (4/2002), Ed. Lumina Lex, 

Bucureşti, 2003, 559 p.; 
65. Codul muncii. Prezentare de ansamblu. Analiza textelor esenţiale. 

Textul integral (în colaborare cu Ion Traian Ştefănescu), Ed. Lumina Lex, 
Bucureşti, 2003, 266 p.; 

66. Codul muncii cu prezentare de ansamblu şi observaţii critice. (în 
colaborare cu Ion Traian Ştefănescu), supliment al revistei „Dreptul", 
Bucureşti, 2003, 163 p.: 

67. Legislaţia muncii comentata, vol. XLVII - 1/2003, Ed. Lumina Lex, 
Bucureşti, 2003, 318 p.; 

68. Legislația muncii comentată, vol. XLVIII - 2/2003, Ed. Lumina Lex, 
Bucureşti, 2003, 318 p.; 

69. Legislația muncii comentată, vol. XLIX - 3/2003, Ed. Lumina Lex, 
Bucureşti, 2003, 255 p.; 

70. Legislația muncii comentată, vol. L - 4/2003, Ed. Lumina Lex, 
Bucureşti, 2004, 304 p.; 

71. Studii de drept român ai muncii, Ed. C. H. Beck, Bucureşti, 2007, 453 
p.; 

III. ARTICOLE (STTIDII) PUBLICATE ÎN REVISTELE DE 
SPECIALITATE 

1. Problema evacuărilor în cadrul legislației locative a R.P.B., în 
Legalitatea populară nr. 10/1956, pp. 1167-1188 (în colaborare cu A. Baltazar);.  

2. Răspunderea materială a angajaților pentru daunele produse în comun, 
în Legalitatea populară nr. 4/1958, pp. 9-14; 

3. Posibilitatea defalcării sau contopirii contractelor de închiriere a 
locuinţelor, în Legalitatea populară nr. 9/1961, pp. 52-56 (în colaborare cu A. 
Baltazar); 

4. Consideraţii privind art. 692 din Codul muncii, în Justiţia nouă nr. 
8/1963, pp. 108-113; 

5. Cu privire la competenţa de judecată în cazul prejudiciilor cauzate 
unităţii de angajaţi împreună cu alte persoane, în Justiţia nouă nr. 9/1964, pp. 
88-92; 

6. Consideraţii asupra efectelor procesului-verbal de constatare a 
insolvabilității sau dispariţiei debitorului cu privire ia prescripţia extinctivă (I), 
în Justiţia nouă nr. 8/1965, pp. 82-88; 

7. Noua reglementare a administrării fondului locativ şi a obligaţiilor 
locative,în Justiţia nouă nr. 3/1966, pp. 82-88; 

8. Problema preluării activului şi pasivului în cadrul unora din modurile 



speciale de dobândire a dreptului de proprietate socialistă de stat, în Revista 
română de drept nr. 1/1967, pp. 77-82; 

9. Efectuarea reparațiilor la clădirile parţial proprietate de stat şi parţial 
proprietate a persoanelor fizice, în Revista română de drept nr. 6/1967, pp. 
84-94; 

 

10. Noua reglementare a concediilor de odihnă, în Revista română de 
drept nr. 1/1968, pp. 15-25; 

11. Principiile noii legislații locative, în Revista română de drept nr. 
10/1968, pp. 16-33; 

12. Stabilirea despăgubirilor în raporturile dintre organizațiile socialiste 
când una din ele este comitent, în Revista română de drept nr. 4/1969, pp. 
117-121; 

13. Dreptul de extindere şi de opţiune al locatarilor principali, în Revista 
română de drept nr. 7/1969, pp. 42-56; 

14. Stabilirea şi plata chiriei pentru locuinţe, în Revista româna de drept 
nr. 10/1969, pp. 15-25; 

15. Închirierea - între organizaţiile socialiste - a suprafețelor locative cu 
altă destinaţie decât aceea de locuinţă, în Arbitrajul de stat nr. 1/1970, pp. 
33-47; 

16. Răspunderea materială a angajaţilor în legătură cu gestionarea 
bunurilor organizaţiilor socialiste, în Revista română de drept nr. 3/1970, pp. 
36-51; 

17. Vechimea neîntreruptă în muncă şi în aceeaşi unitate în lumina 
reglementării privind organizarea şi disciplina muncii, în Revista română de 
drept nr. 9/1970, pp. 91-97; 

18. Aplicarea dispoziţiilor legii organizării şi disciplinei muncii în 
unităţile socialiste de stat, angajaţilor asociaţiilor de locatari şi personalului 
casnic, în Revista română de drept nr. 4/1971, pp. 68-71; 

19. Forma scrisă a contractului de muncă condiţie „ad validitatem" sau 
„ad probationem"?, în Revista română de drept nr. 6/1971, pp. 67-71; 

20. Regimul juridic al locuinţelor folosite ca accesoriu al raportului de 
muncă, în Revista română de drept nr. 10/1971, pp. 34-35; 

 

21. În legătură cu modul de soluţionare a plângerilor făcute împotriva 
sancţiunilor disciplinare, în Revista română de drept nr. 12/197.1, pp. 75-78; 

22. Legea privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea utilizării fondului de 
salarii planificat pentru unitățile socialiste de stat, în Revista română de drept 
nr. 4/1972, pp. 44-51; 

23. Consideraţii referitoare la Legea nr. 1211971 privind încadrarea şi 
promovarea în muncă a personalului din unităţile socialiste de stat. Explicarea 
şi interpretarea unor noi reglementări, în Studii şi cercetări juridice nr. 2/1972, 
pp. 293-302; 

24. încheierea contractelor economice de către centrale în folosul 
întreprinderilor subordonate, în Arbitrajul de stat nr. 2/1972, pp. 49-55; 



25. La risolutione deiconflitti dilavoronella legislazione romena 
(Soluţionarea litigiilor de muncă în legislaţia română), în revista „Est-West" 
(Est-Vest; revistă trimestrială de studii asupra Europei de sud-est, publicaţie a 
Institutului de studii şi documentare asupra sud-estului European - I.S.D.E.E. 
cu sediul în oraşul Trieste --Italia) nr. 1/1972, pp. 45-62; 

26. Stabilirea domiciliului în localităţile care potrivit legii sunt declarate 
oraşe mari, în Revista română de drept nr. 2/1973, pp. 63-73; 

27. Principiile răspunderii materiale în noul Cod al muncii, în Revista 
română de drept nr. 3/1973, pp. 75-831; 

28. Principiile răspunderii materiale în noul Cod al muncii, în Revista 
română de drept nr. 4/1973, pp. 83-912; 

29. Încetarea contractului de muncă în reglementarea noului Cod al 
muncii, în Revista română de drept nr. 7/1973, pp. 103-111;  

30. Aspecte procesuale ale încetării contractului de muncă în 
reglementarea noului Cod ai muncii, în Revista română de drept nr. 11/1973, 
pp. 21-29; 

31. Acţiunile pe care ie poate promova în justiţie asociaţia locatarilor, în 
Revista română de drept nr. 12/1973, pp. 69-74 (în colaborare cu A. Baltazar); 
 

32. Examen teoretic al practicii Tribunalului Suprem privind remunerarea 
muncii, în Revista română de drept nr. 2/1974, pp. 93-106; 

33. Regularizarea - între organizaţiile socialiste - a plăţii indemnizaţiei de 
concediu pentru salariaţii transferaţi, în Revista română de drept nr. 1/1974, 
pp. 43-50; 

34. Examen teoretic al practicii judiciare privind regimul juridic al 
lucrărilor efectuate de chiriaş în timpul locaţiunii, în Revista română de drept 
nr. 5/1974, pp. 27-40; 

35. Răspunderea materială a membrilor organelor de conducere colectivă 
ale unităților de stat, în Revista română de drept nr. 1/1975, pp. 14-20 (în 
colaborare cu S. Ghimpu); 

36. Consideraţii privind necesitatea reglementării repunerii în termen, în 
Studii şi cercetări juridice nr. 2/1975, pp. 163-169; 

37. Quelques solutions relatives aux dommages intérêts pour le préjudice 
causé (Unele soluţii privind daunele interese pentru prejudiciul cauzat), în 
Revue roumaine des sciences sociales. Serie de sciences juridiques nr. 1/1975, 
pp. 95-97; 

38. L'organisation des entreprises et des centrales économiques de 
Roumanie et le méthode de l'adaption des actes de décision selon le principe du 
travail et de la direction colective (Organizarea întreprinderilor şi centralelor 
economice în România şi metoda adaptării actelor de decizie potrivit 
                                                            
1 Studiul are în vedere aspectele de drept substanţial ale răspunderii materiale în 
reglementarea Codului muncii (Legea nr. 10/1972). 
2 Studiul are în vedere aspectele de drept procesual ale răspunderii materiaie în reglementarea 
Codului muncii (Legea nr. 10/1972). 



principiului muncii şi conducerii colective), în revista Est-West nr. 3/1975, pp. 
111-132; 

39. Situațiile în care contractul de muncă se completează printr-un act 
adiţional, în Revista română de drept nr. 7/1975, pp. 26-30; 

40. Natura raporturilor juridice dintre colegiile de avocaţi şi membrii 
acestora,în Revista română de drept nr. 7/1976, pp. 25-29; 

41. Legile privind pensiile de asigurări sociale de stat, ale membrilor 
cooperativelor agricole de producţie şi ale ţăranilor cu gospodărie individuală, 
în Revista română de drept nr. 8/1977, pp. 15-24; 

42. Problematica juridică a legii privind recrutarea şi repartizarea forţei 
de muncă şi a celei privind încadrarea într-o muncă utilă a persoanelor apte de 
muncă, în Studii şi cercetări juridice nr. 3/1977, pp. 247-262 (în colaborare cu 
Gh. Brehoi); 

43. Aplicarea principiilor sistemului de retribuire a muncii cu privire la 
determinarea drepturilor de retribuire cuvenite personalului muncitor care, 
temporar, prestează muncă într-o funcţie sau categorie superioară aceleia în 
care a fost încadrat, în Studii şi cercetări juridice nr. 3/1978, pp. 277-284; 

44. Cu privire la determinarea competenţei organelor de jurisdicţie a 
muncii în cazul aplicării unor sancţiuni disciplinare nelegale, în Revista 
română de drept nr. 5/1979, pp. 16-20; 

45. Răspunderea materiala solidară pentru paguba cauzata în gestiune, în 
Revista română de drept nr. 5/1980. pp. 23-26; 

46. Natura juridică a contractului pentru darea în gospodărie şi gestiune a 
unor unităţi prestatoare de servicii, în Revista română de drept nr. 6/1980, pp. 
28-33; 

47. Divizibilitatea obligaţiei plurale de reparare a daunei produse, într-o 
gestiune colectivă, dacă numai fapta unuia dintre coautori constituie 
infracţiune, în Revista română de drept nr. 11/1980, pp. 23-31; 

48. Unele aspecte ale reintegrării în muncă în cazul în care organul de 
jurisdicţie reţine şi vina persoanei încadrate, în Revista română de drept nr. 4/ 
1981, pp. 81-86; 

49. Consideraţii în legătură cu aplicarea Decretului nr. 63/1981 cu privire 
la modul de recuperare a unor pagube aduse avutului obştesc, în Revista 
română de drept nr. 6/1981, pp. 3-9; 

50. In memoriam Petre Anca 1902-1980, în Studii şi cercetări juridice nr. 3/ 
1981, pp. 287-288; 

51. Lista colectivă a lucrărilor publicate ale lui Petre Anca, în Studii şi 
cercetări juridice nr. 3/1981, pp. 288-290; 

52. Răspunderea pentru prejudicii cauzate de lucrări în unele situaţii 
speciale (II), în Revista română de drept nr. 8/1981, pp. 17-20; 

53. Consideraţii referitoare la încadrarea în muncă în oraşele declarate, 
potrivit legii, oraşe mari (II), în Revista română de drept nr. 11/1981, pp. 17-19; 

54. Admisibilitatea restituirii prestaţiei în cazul declarării nulităţii 



contractului pentru cauză imorală, în Revista română de drept nr. 1/1982, pp. 
17-20; 

55. Competenţa instanţei penale de a stabili, cu titlu de excepţie, 
răspunderea materială (II), în Revista română de drept nr. 4/1982, pp. 20-25; 

56. Consideraţii teoretice şi practica în legătură cu noţiunea de domiciliu 
(II), în Revista română de drept nr. 6/1982, pp. 52-57; 

57. Probleme de drept - civil şi al muncii - referitoare la recuperarea 
despăgubirilor plătite de ADAS de la conducătorii auto ai unităţilor socialiste 
(II), în Revista română de drept nr. 7/1982, pp. 38-45; 

58. Inadmisibilitatea opţiunii între răspunderea materială şi cea civilă - 
dacă procurorul dispune clasarea sau încetarea procesului penal survenind 
amnistia, prescripţia sau decesul făptuitorului - şi consecinţele ei practice (II), 
în Revista română de drept nr. 12/1982, pp. 30-34; 

59. În legătură cu implicaţiile Legilor nr. 58/1974 şi nr. 59/1974 asupra 
renunţării la succesiune, în Revista română de drept nr. 1/1983, pp. 15-18; 

60. În legătură cu inadmisibilitatea „renunţării"la o gradaţie de către 
persoana încadrată în muncă şi consecinţele acestui act pe planul dreptului 
muncii şi al dreptului civil (II), în Revista română de drept nr. 3/1983, pp. 
16-23; 

61. Determinarea momentului începerii curgerii termenului de prescripţie 
extinctivă în cadrul răspunderii materiale, al răspunderii civile delictuale şi al 
obligaţiei de restituire, în Revista română de drept nr. 4/1983, pp. 38-42; 

62. Natura juridica a contractului privind depunerile - la fondul de 
dezvoltare şi unităţilor economice de stat - pentru constituirea părţii sociale, in 
Studii şi cercetări juridice nr. 3/1983, pp. 230-238;  

63. Opinii cu privire la caracterul definitiv al hotărârilor pronunţate de 
organele administrative ierarhic superioare sau de organele de conducere 
colectivă ale unităților în. calitate de organe de jurisdicţie a muncii (II), în 
Revista română de drept nr. 10/1983, pp. 20-25; 

64. Regimul juridic actual al concediilor fără plată şi al efectelor acestora 
în legătură cu reducerea duratei concediului de odihnă şi a vechimii, în muncă, 
în Revista română de drept nr. 12/1983, pp. 20-27; 

 

65. În legătură cu retribuția tarifară cuvenită absolvenţilor instituţiilor de 
învățământ superior în primii doi ani de activitate, în Revista română de drept 
nr. 1/1984, pp. 18-23; 

66. Prorogarea competenţei în sistemul organelor de jurisdicţie a muncii, 
în Revista română de drept nr. 2/1984, pp. 47-55; 

67. În legătură cu efectele sesizării organului de urmărire penală sau a 
celui arbitral cu privire la suspendarea curgerii termenului de emitere a deciziei 
de imputare (II), în Revista română de drept nr. 6/1984, pp. 20-25; 

68. Efectele suspendării disfuncție şi ale încetării ei în unele situaţii, în 
Revista română de drept nr. 10/1984, pp. 46-52; 



69. Aspecte procesuale ale reparării clădirilor, parţial proprietate de stat 
şi parţial proprietate a persoanelor fizice, de către întreprinderile de 
administrare a fondului locativ (II), în Revista română de drept nr. 11/1984, pp. 
39-44; 

70. Organul de jurisdicţie a muncii competent să soluţioneze litigiile 
privind obligaţia de restituire a unor drepturi de retribuire, în Studii şi cercetări 
juridice nr. 4/1984, pp. 334-338; 

71. Cu privire la obligaţia ADAS de a plăti despăgubiri dacă victima 
accidentului de circulaţie este încadrată în muncă la unitatea socialistă 
asigurată prin efectul legii de răspundere civilă (II), în Revista română de drept 
nr. 2/1985, pp. 32-35; 

72. Stabilirea contribuţiei de întreţinere pentru copii sau părinţii internaţi 
în instituţii de ocrotire potrivit Decretului nr. 253/1971 şi natura obligaţiei 
plurale a părinţilor şi copiilor de a suporta costul acestei contribuții, în Revista 
română de drept nr. 3/1985, pp. 30-35; 

73. În legătură cu repartizarea absolvenţilor instituţiilor de învăţământ 
superior în unităţile de cercetare ştiinţifică, inginerie tehnologică, proiectare şi 
instituţii de învăţâmânt superior (II), în Revista română de drept nr. 10/1985, 
pp. 47-49; 

74. Consideraţii în legătură cu modificările şi completările aduse prin 
Decretul nr. 19/1986 - privind stabilirea unor măsuri pentru perfecţionarea 
mecanismului economico-financiar - unor reglementări referitoare la 
raporturile juridice de muncă, în Revista româna de drept nr. 2/1986, pp. 14-20; 

75. În legătură cu obligaţia acordării transferului în interesul serviciului 
absolvenților şcolilor de maiştri, în Revista română de drept nr. 4/1986, pp. 
31-37; 

76. În legătură cu limitele modificării contractului de muncă şi ale 
aplicării art. 64 alin. 1 lit. t din Legea m: 5/1978, în Revista română de drept 
nr. 9/1986, pp. 3-11; 

77. Consecinţele plăţii în mod necuvenit, a alocaţiei pentru copiii soţiei, 
deşi legal soţul ei trebuia să o încaseze, în Revista economică, supliment, nr. 
15 din 10 aprilie 1987, pp. 11-13; 

78. Admisibilitatea suspendării termenului de emitere a deciziei de 
imputare în anumite situaţii (II), în Revista română de drept nr. 6/1987, pp. 
18-24; 

79. Evaluarea pagubelor privind metalele preţioase (II), în Revista 
română de drept nr. 7/1987, pp. 21-25; 

80. Din nou despre recuperarea amenzii contravenţionale plătite de către 
o unitate socialistă, în Revista economică, supliment, nr. 32 din 7 august 1987, 
pp. 14-15; 

81. Sfera de aplicare a art. 64 alin. 1 lit. t din Legea nr. 5/1978 şi 
consecinţele revocării actului de desfacere a contractului de muncă, în Revista 
română de drept nr. 8/1987, pp. 28-37; 



82. În legătură cu drepturile de retribuire legal cuvenite, în Revista 
economică, supliment, nr. 37 din 11 septembrie 1987, pp. 1-3; 

83. Recuperarea despăgubirilor plătite de ADAS de la conducătorii auto 
ai unităţilor socialiste, în Revista economică, supliment, nr. 44 din 30 
octombrie 1987, pp. 11-13; 

84. Executarea silită a hotărârilor pronunţate în litigiile de către organul 
de conducere colectivă al unităţii sau al organului ierarhic superior, în 
Revista română de drept nr. 10/1987, pp. 36-42; 

 

85. Aplicarea principiului „non reformatio in pejus" în cazul contestării 
dispoziţiei de desfacere a contractului de muncă ori deciziei de imputare, în 
Revista română de drept nr. 12/1987, pp. 26-31; 

86. Un aspect al calculării indemnizaţiei concediului de odihnă, în 
Revista economică, supliment, nr. 4 din 29 ianuarie 1988, pp. 5-7; 

87. Încheierea contractelor de muncă în cazul executării lucrărilor de 
construcţii-montaj în regie proprie,în Revista română de drept nr. 1/1988, pp. 
25-28; 

88. Poate unul dintre soţi să fie despăgubit de către ADAS dacă a fost 
prejudiciat de către celălalt, printr-un accident de circulaţie produs de acesta 
din urmă, din culpa lui, cu autoturismul său? (II), în Revista română de drept 
nr. 3/1988, pp. 8-14; 

89. Consecinţele nesuspendării din funcţie - deşi era aplicabil art. 16 din 
Legea nr. 1/1970 -, în cazul arestării preventive a persoanei încadrate, urmată 
de achitarea ei (II), în Revista română de drept nr. 4/1988, pp. 39-43; 

90. O discuţie cu privire la calcularea recompensei cuvenite 
inventatorului, în Revista economică, supliment, nr. 25 din 24 iunie 1988, pp. 
11-13; 

91. Încetarea contractului de muncă şi consecinţele acesteia, dacă 
persoana încadrată devine parte a unei alte forme a raportului juridic de 
muncă, în Revista română de drept nr. 7/1988, pp. 19-29; 

92. Consideraţii în legătură cu înţelesul şi aplicarea art. 32 alin. 3 din 
Legea nr. 22/1969, în Revista română de drept nr. 8/1988, pp. 10-15; 

93. Decizia de imputare: termen de emitere şi de contestare în unele 
situaţii speciale, în Revista economică, supliment, nr. 35 d i n  2 septembrie 
1988, pp. 12-15; 

94. Modificarea definitivă a contractului de muncă prin actul unilateral 
al unităţii - condiţii şi limite, în Revista economică, supliment nr. 38 din 23 
septembrie 1988, pp. 9-12; 

95. Executarea silită a despăgubirii - consecinţă a răspunderii materiale 
- de la persoana încadrată, în situaţia reglementată de art. 80 alin. 3 din Legea 
nr. 5/ 1978 (introdus prin Decretul nr. 19/1986), în Revista română de drept nr. 
12/1988, pp. 40-43; 

96. Încadrarea în muncă şi desfacerea contractului de muncă dispuse în 
temeiul hotărârii adunării oamenilor muncii, adoptată potrivit art. 64 alin. 1 lit. 
x din Legea nr. 5/1978, în Revista română de drept nr. 2/1989, pp. 34-45; 



97. Răspunderea materială cu privire la penalităţile plătite de unitate, în 
Revista economică, supliment, nr. 9 din 3 martie 1989, pp. 9-10; 

98. în legătură cu încetarea calităţii de membru cooperator al unei 
cooperative meşteşugăreşti, în cazul condamnării la pedeapsa închisorii cu 
executare prin muncă (II), în Revista română de drept nr. 5/1989, pp. 44-48; 

99. Reflectarea - în doctrină şi jurisprudenţă - a noţiunii abuzului de 
drept în domeniul raporturilor juridice de muncă, în Revista română de drept 
nr. 7/1989, pp. 30-43; 

100. Limitele dreptului unității de a dispune modificarea definitivă a 
contractului de muncă prin actul ei unilateral, în Revista română de drept nr. 
9-12/1989, pp. 47-61; 

101. Răspunderea direcţiei regionale de căi ferate în cazul pierderii 
coletelor predate la depozitele de „bagaje de mână", în Dreptul nr. 1-2/1990, 
pp. 34-40; 

102. Răspunderea civilă a medicilor şi a unităţilor sanitare, în Dreptul nr. 
3/ 1990, pp. 5-11; 

103. Examen al unor soluţii jurisprudenţiale eronate ale fostului Tribunal 
Suprem - în domeniul legislaţiei muncii - pronunţate în anii '80, în Dreptul nr. 4/ 
1990, pp. 3-13; 

104. Dreptul la grevă şi exercitarea lui, în Dreptul nr. 6/1990, pp. 16-27; 
105. Derogări de la dreptul comun al muncii cuprinse în Legea nr. 31/1990 

privind societăţile comerciale, în Dreptul nr. 9-12/1990, pp. 32-37; 
 

106. Discuţii în legătură cu stabilirea despăgubirilor în funcţie de preţul 
bunurilor, în Dreptul nr. 9-12/1990, pp. 137-141; 

107. In memoriam Constantin Stătescu (1927-1990), în Dreptul nr. 
9-12/1990, pp. 216-218; 

108. Lista lucrărilor ştiinţifice publicate ale prof dr. doc. Constantin 
Stătescu, în Dreptul nr. 9-12/1990, pp. 224-227; 

109. Discuţii în legătură cu Legea nr. 30/1990 privind angajarea 
salariaţilor în funcţie de competenţă, în Dreptul nr. 1/1991, pp. 18-25; 

110. Legea nr. 15/1991 pentru soluţionarea conflictelor colective de 
muncă, în Dreptul nr. 2-3/1991, pp. 3-14; 

111. Reflexii în legătură cu Legea nr. 2/1991 privind cumulul de funcţii, în 
Dreptul nr. 4-5/1991, pp. 16-20; 

112. Clauzele de neconcurenţă în contractele de muncă, prezent şi 
perspective, în Dreptul nr. 6/1991, pp. 46-51; 

113. Salarizarea personalului organelor puterii executive şi a celui din 
unităţile bugetare, în Dreptul nr. 7-8/1991, pp. 3-12; 

114. Chronique de législation roumaine (22 decembre 1989 - 30 juin 
1990), în Revue de droit international et de droit compare, 1991, pp. 227-244; 

115. Admisibilitatea înființării şi validării popririi asupra ajutorului de 
şomaj, în Dreptul nr. 10-11/1991, pp. 59-61; 



116. Cu privire la cumulului salariului cu pensia, în Dreptul nr. 
10-11/1991, pp. 97-98; 

117. Texte de bază din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripţia 
extinctivă rămase fără obiect, în Dreptul nr. 10-11/1991, pp. 101-102; 

 

118. Un aspect particular cu privire ia cenzorii societăţilor comerciale, în 
Dreptul nr. 10-11/1991, p. 102; 

119. întoarcerea executării în litigiile de muncă, în Dreptul nr. 12/1991, 
pp. 58-63; 

120. Categoriile profesionale cărora le este aplicabilă Legea nr. 54/1991 
cu privire la sindicate, în lumina Constituţiei României, în Dreptul nr. 1/1992, 
pp. 20-25; 

121. În ce compunere se soluţionează - la judecătorii - litigiile privind 
reîncadrarea în muncă sau contestarea angajamentelor de piață asumate în 
scris a căror valoare depăşeşte 50.000 lei?, în Dreptul nr. 2/1992, pp. 72-73; 

122. In legătură cu salarizarea membrilor aleşi în organele de conducere 
ale sindicatelor, în Dreptul nr. 3/1992, pp. 30-31; 

123. Există o incompatibilitate între durata nedeterminată a contractului 
individual de muncă şi durata determinată a contractelor colective de muncă?, 
în Dreptul nr. 4/1992, pp. 16-18; 

124. In legătură cu problema efectelor contractelor colective de muncă 
încheiate la nivel naţional de ramură sau al grupurilor de unităţi, în Dreptul nr. 
5/1992, pp. 33-38; 

125. Natura juridică a litigiului generat de nerespectarea dispozițiilor 
Legii nr. 30/1990 referitoare la angajarea salariaţilor în instituțiile publice prin 
concurs, în Dreptul nr. 5/1992, pp. 38-46; 

126. Problema admisibilităţii acordării despăgubirilor pentru prejudiciile 
nepatrimoniale (daunele morale) cauzate părţilor în procesul executării 
contractului de muncă, în Dreptul nr. 8/1992, pp. 35-39; 

127. În legătură cu inadmisibilitatea transformării unei cooperative 
meşteşugăreşti într-o societate comercială pe acţiuni în înţelesul Legii nr. 
31/1990 (II), în Dreptul nr. 9/1992, pp. 17-22; 

128. În ce compunere vor fi soluționate, de ia 1 iulie 1993, la judecătorii, 
litigiile de muncă potrivit Legii nr. 92/1992, în Dreptul nr. 11/1992, pp. 69-70; 

129. În legătură cu desfacerea contractului de muncă al luptătorilor pentru 
victoria Revoluţiei din Decembrie 1989, în Dreptul nr. 11/1992, pp. 70-71; 

 

130. Unele probleme de aplicare a legislaţiei muncii, generate de noua 
reglementare privind executarea pedepsei la locul de muncă, în Dreptul nr. 12/ 
1992, pp. 22-24; 

131. O anomalie ce atrage parțiala neconstituționalitate a Legii nr. 
31/1991 privind contractele colective de muncă, în revista Drepturile omului nr. 
3/1992, pp. 32-35; 

132. Se cuvine repararea daunelor morale pricinuite unităţii în cazul grevei 



nelegal declarate sau continuate?, în Dreptul nr. 2/1993, pp. 13-16; 
133. Regimul concediilor de odihnă neefectuate în sistemul Legii nr. 

6/1992, în Dreptul nr. 2/1993, pp. 25-31; 
134. Legislația aplicabilă personalului navigant din marina comercială, în 

Dreptul nr. 3/1993, pp. 45-52; 
135. Aplicarea art. 175 din Codul muncii în cazul actelor unilaterale de 

drept al muncii emise de consiliile de administraţie ale societăților comerciale 
sau ale regiilor autonome, în Dreptul nr. 5-6/1993, pp. 37-43; 

136. Modul în care urmează a fi interpretate - în prezent - dispoziţiile art. 3 
alin. 1 şi art. 4 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripţia extinctivă, în 
Dreptul nr. 7/1993, pp. 48-53; 

 

137. Modificările şi completările aduse legislaţiei salarizării personalului 
autorităților publice şi instituțiilor publice subordonate prin Legile nr. 33/1993, 
nr. 41/1993, nr. 55/1993 şi prin Hotărârea Guvernului nr. 281/1993, în Dreptul 
nr. 10-11/1993, pp. 5-15; 

138. În legătură cu unele drepturi de salarizare ale anumitor categorii de 
personal al autorităților publice şi instituțiilor publice (II), în Dreptul nr. 
12/1993, pp. 55-57; 

139. Admisibilitatea încheierii contractelor de muncă sau a unor contracte 
civile între societăţile comerciale privind capitalul privat şi asociaţii acestora, 
în Revista de drept comercial nr. 6/1993, pp. 125-133; 

140. Unele probleme de drept al muncii generate de interpretarea Legii nr. 
66/ 1993 privind contractul de management şi a Legii nr. 68/1993 privind 
garantarea în plată a salariului minim, în Dreptul nr. 1/1994, pp. 25-27; 

141. Instanţa competentă să dispună cu privire la personalitatea juridică a 
asociaţiilor, fundaţiilor, federaţiilor şi confederațiilor, în Dreptul nr. 2/1994, pp. 
70-71; 

142. Regimul actual al căilor de atac în materia aplicării Legii nr. 
32/1991, privind impozitul pe salarii, în Dreptul nr. 3/1994, pp. 68-72; 

143. Ilegalitatea procedeului de a „încheia" anual cu toţi salariaţii unităţii, 
„noi" contracte individuale de muncă, în Dreptul nr. 7/1994, pp. 49-50; 

144. Instanţa competentă să soluţioneze - în temeiul Legii nr. 
29/1990-recursul împotriva actelor administrative jurisdicţionale, în Dreptul nr. 
8/1994, pp. 34-39; 

145. Revocarea managerului în temeiul contractului de management, în 
Dreptul nr. 10-11/1994, pp. 17-20; 

146. Aprecieri critice cu privire la unele dispoziţii cuprinse în legislaţia 
română a muncii şi în cea conexă acesteia - în vigoare - după anul 1990, în 
„Legislaţia în tranziţie" (supliment al Revistei române de drepturile omului - 
ianuarie 1995), pp. 60-73; 

147. în legătură cu natura raportului juridic dintre funcţionarii publici şi 
autorităţile sau instituţiile publice, precum şi cu privire la organele 
jurisdicţionale competente să soluţioneze litigiile referitoare la încheierea, 



modificarea şi încetarea acestui raport juridic, în Dreptul nr. 1/1995, pp. 15-26; 
148. Probleme juridice generate de exercitarea dreptului la grevă, în 

Dreptul nr. 6/1995, pp. 3-11; 
149. Cu privire la aplicabilitatea art. 18 din Decretul nr. 167/1958 în 

situaţia soluţionării litigiilor patrimoniale prin arbitraj, în Dreptul nr. 8/1995, 
pp. 14-20; 

150. Executarea silită a sentinţelor Curţii de Arbitraj Comercial 
Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României prin care 
s-au soluţionat litigii de drept privat cu element de extraneitate, în Dreptul nr. 
9/1995, pp. 9-14; 

151. Aplicarea principiilor şi normelor dreptului comun al muncii cu 
privire la contractele individuale de muncă încheiate cu angajatorii persoane 
juridice private sau persoane fizice, în „Revista de drept comercial" nr. 6/1995, 
pp. 76-88; 

152. Consideraţii în legătură cu Legea nr. 83/1995 privind unele măsuri de 
protecţie a persoanelor încadrate în muncă, în Dreptul nr. 10-11/1995, pp. 
20-28; 

153. Unele corelaţii între Legea privind procedura reorganizării şi 
lichidării judiciare şi legislaţia muncii, în Dreptul nr. 10-11/1995, pp. 78-79; 

154. Cu privire la contestarea deciziei primarului de recuperare a sumelor 
plătite necuvenit cu titlu de ajutor social de la salariaţii vinovaţi, în Dreptul nr. 
12/1995, pp. 40-42; 

155. Reglementări legale - în raport cu principiile şi normele dreptului 
muncii şi ale dreptului securităţii sociale - înscrise în Statutul profesiei de 
avocat, în Dreptul nr. 1/1996, pp. 56-63; 

156. Soluţiile ce se pot pronunţa de către instanţele Curţii de Conturi în 
judecarea recursului în interesul legii declarat de procurorul general financiar 
(II), în Dreptul nr. 1/1996, pp. 117-118; 

157. Regimul juridic al concediului de odihnă în situaţia salariaţilor 
transferaţi în cursul anului calendaristic (II), în Dreptul nr. 2/1996, pp. 36-42; 

158. Cu privire la termenele de declarare a apelului şi a recursului în 
litigiile de drept comun comercial, în Dreptul nr. 3/1996, pp. 14-18; 

159. Reflecţii în legătură cu nelegalitatea şi neconstituţionalitatea 
arbitrajului obligatoriu reglementat prin Statutul profesiei de avocat, în Dreptul 
nr. 4/1996, pp. 11-19; 

160. Discuţii în legătură cu art. 7 din Legea nr. 76/1992 (republicată la 22 
iulie 1993) (II), în Dreptul nr. 4/1996, pp. 39-41; 

161. Reflecţii în legătură cu unele dispoziţii privind salarizarea 
magistraților înscrise în Legile nr 50/1996 şi nr 56/1996, în Dreptul nr. 8/1996, 
pp. 3-12; 

162. Neconstituţionalitatea şi nelegalitatea Regulamentului privind 
eliberarea permiselor de muncă, aprobat în 1994 de ministrul de stat, ministrul 
muncii şi protecţiei sociale, în Dreptul nr. 8/1996, pp. 70-74; 

163. O inadmisibilă necorelare legislativă în domeniul salarizării 



magistraților, în Dreptul nr. 9/1996, pp. 64-67; 
164. Aplicarea obligatorie a art. 7 alin. 3 din Legea nr. 76/1992 - 

referitoare la împrejurarea că totalul penalităților nu poate depăşi cuantumul 
creanţei - chiar dacă părţile contractante nu au convenit expres în acest sens, în 
Dreptul nr. 3/ 1997, pp. 30-34; 

165. Natura juridică a actului unilateral al prefectului privind eliberarea 
din funcţie a secretarului comunei sau oraşului, precum şi natura juridică a 
litigiului referitor la contestarea acestei măsuri, în Dreptul nr. 4/1997, pp. 
42-50; 

166. Dreptul instanțelor judecătorești de a face aplicarea art. 274 alin. 3 
din Codul de procedură civilă şi după intrarea în vigoare a Legii nr 51/1995, în 
Dreptul nr. 6/1997, pp. 31-35; 

167. Consideraţii în legătură cu măsurile de protecţie reglementate prin 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/1997, în Revista de drept comercial 
nr. 5/1997, pp. 80-90; 

168. Aprecieri pozitive şi negative asupra Legii nr. 130/1996 privind 
contractul colectiv de muncă, în Revista română de drepturile omului nr. 14 
(1997), pp. 40-47; 

169. Competenţa Avocatului Poporului în domeniul anumitor raporturi 
juridice de muncă, în Dreptul nr. 7/1997, pp. 12-14; 

170. Impactul Legii nr. 109/1997 privind organizarea şi funcţionarea 
Consiliului Economic şi Social asupra legislației muncii, în Dreptul nr. 8/1997, 
pp. 3-7; 

171. „Rezilierea” contractului individual de muncă de către judecătorul 
sindic, temei legal distinct - în raport cu prevederile Codului muncii - al 
încetării acestui contract, în Dreptul nr. 11/1997, pp. 25-35, precum şi în 
Revista de drept comercial nr. 12/1997, pp. 27-37; 

172. Implicațiile deciziei Curţii Constituţionale nr 82/1997 privitoare la 
abrogarea art. 13 alin. 2 din Legea nr 1/1970 „în măsura în care se referă la 
societățile comerciale", în Dreptul nr. 1/1998, pp. 8-13; 

173. Regimul juridic actual al atribuirii locuinţei comune a soţilor în cazul 
pronunţării divorţului, în Dreptul nr. 5/1998, pp. 35-39; 

174. Reflexii asupra unor norme de drept al muncii înscrise în Legea 
bancară (în colaborare cu Ion Traian Ştefănescu), în Dreptul nr. 6/1998, pp. 
26-31; 

175. Discuţii cu privire la Statutul personalului vamal, în Dreptul nr. 
7/1998, pp. 3-11; 

176. Înțelesul şi sfera de aplicare a art. 9 lit. f din Legea minelor privitor 
la utilizarea cu prioritate a forţei de muncă autohtone, în Dreptul nr. 8/1998, 
pp. 60-62; 

177. Examen critic de ansamblu asupra Legii nr. 154/1998 privind sistemul 
de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru 
persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, în Dreptul nr. 9/1998, pp. 



3-10; 
178. Natura raportului juridic dintre unitățile bugetare sanitare ori de 

asistenţă socială şi conducătorii acestora, în Dreptul nr. 11/1998, pp. 57-62; 
179. Examen de ansamblu asupra Ordonanţei Guvernului nr. 121/1998 

privind răspunderea materială a militarilor, în Dreptul nr. 12/1998, pp. 3-8; 
 

180. Sfera de aplicare a art. 9 din Legea privind organizarea Monitorului 
oficial al României, în Dreptul nr. 2/1999, pp. 58-61; 

181. Repere privind noul Cod al muncii (în colaborare cu Ion Traian 
Ştefănescu), în Dreptul nr. 3/1999, pp. 3-16; 

182. Cu privire la legislaţia referitoare la impozitul pe venitul realizat din 
profesia de avocat,m Dreptul nr. 4/1999, pp. 41-49; 

183. Natura juridică a încheierii pronunţate de către judecătorul-delegat 
la oficiul registrului comerţului şi calea de atac împotriva acesteia (II), în 
Dreptul nr. 5/1999, pp. 68-73; 

184. Contestarea măsurilor luate de către inspectorii de muncă şi 
procedura de atacare sau de aplicare a sancţiunilor reglementate prin Legea 
nr. 108/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii (în colaborare 
cu Ion Traian Ştefănescu), în Dreptul nr. 8/1999, pp. 21-26; 

185. Examen de ansamblu asupra Legii nr. 168/1999 privind soluţionarea 
conflictelor de muncă, în Dreptul nr. 1/2000, pp. 3-24; 

186. Consideraţii - teoretice şi practice - în legătură cu Legea nr. 
188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, în Dreptul nr. 2/2000, pp. 3-20; 

187. Implicaţiile deciziei Curţii Constituţionale nr. 160/1999 referitoare la 
excepţia de neconstituţionalitate a art. 160 alin. 1 teza finală din Codul muncii 
în legătură cu despăgubirile cuvenite salariaţilor în cazul anulării desfacerii 
contractului individual de muncă pe cale judecătorească, în Dreptul nr. 3/2000, 
pp. 28-32; 

188. Consideraţii - de ansamblu şi critice - referitoare la Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de 
bază pentru personalul contractual din sistemul bugetar, în Dreptul nr. 6/2000, 
pp. 3-8; 

189. Impactul Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte 
drepturi de asigurări sociale asupra legislației muncii, în Dreptul nr. 6/2000, 
pp. 3-11; 

190. Corelații între Legea nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului şi 
legislaţia muncii (în colaborare cu Ion Traian Ştefănescu), în Dreptul nr. 9/2000, 
pp. 3-8; 

191. Impactul Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi 
sancţionarea tuturor formelor de discriminare asupra legislaţiei muncii, în 
Dreptul nr. 1/2001, pp. 23-30; 

192. Noul statut legal al conducătorilor agenţilor economici al căror 
capital aparţine, în întregime sau majoritar, Statului ori unei unități 



administrativ-teritoriale, în Dreptul nr. 8/2001, pp. 3-8; 
193. Reprezentarea aparentă şi consecinţele acesteia cu privire la clauza 

compromisorie, în Dreptul nr. 9/2001, pp. 82-86; 
194. Consideraţii critice şi sugestii referitoare la prevederile proiectului 

noului Cod al muncii (în colaborare cu Ion Traian Ştefănescu), în Revista 
română de dreptul muncii nr. 1/2002, pp. 9-21. 

195. Natura juridică a contractului individual de administrare încheiat 
între persoanele fizice care ocupă funcţiile de conducere ale spitalelor publice 
şi Ministerul Sănătăţii şi Familiei sau direcţiile sale teritoriale, în Dreptul nr. 
4/2002, pp. 3-9; 
 

196. Observaţii critice referitoare ia decizia nr. 322/2001 a Curţii 
Constituţionale şi discuţii în legătură cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 20/2002 privind modificarea şi completarea Legii nr. 92/1992 pentru 
organizarea judecătorească, în Dreptul nr. 5/2002, pp. 3-14; 

197. Examen de ansamblu asupra Legii nr. 360/2002 privind Statutul 
poliţistului, în Dreptul nr. 8/2000, pp. 3-10; 

198. Prezentare de ansamblu şi observaţii critice asupra Legii nr. 
469/2002 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale (II), în 
Dreptul nr. 11/2002, pp. 29-36; 

199. Consideraţii - de ansamblu şi parţial critice - referitoare la 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 192/2002 privind reglementarea 
drepturilor de natură salariale ale funcţionarilor publici, în Dreptul nr. 3/2003, 
pp. 5-12; 

200. Prezentare de ansamblu şi observaţii critice asupra noului Cod al 
muncii (în colaborare cu Ion Traian Ştefănescu), în Dreptul nr. 4/2003, pp. 5-84; 

201. Natura juridică a contractului de ambarcare (îmbarcare), în Dreptul 
nr. 5/2003, pp. 28-36; 

202. Natura raportului juridic de muncă al magistraţilor, în Dreptul nr. 7/ 
2003, pp. 29-42; 

203. Perioada de probă în reglementarea Codului muncii (în colaborare cu 
Ion Traian Ştefănescu), în Dreptul nr. 8/2003, pp. 24-32; 

204. Natura raportului juridic de muncă al membrilor Corpului diplomatic 
şi consular al României, în Dreptul nr. 10/2003, pp. 30-34; 
 

205. Particularităţi ale răspunderii reparatorii a funcţionarilor vamali şi 
a comisarilor Gărzii Financiare în lumina Ordonanţelor de urgență ale 
Guvernului nr. 90/2003 şi nr. 91/2003, în Dreptul nr. 12/2003, pp. 37-45; 

206. Discuţii privind încetarea de drept a contractului individual de 
muncă (II) (în colaborare cu Ion Traian Ştefănescu), în Dreptul nr. 1/2004, pp. 
105-112; 

207. Consideraţii în legătură cu Legea nr. 514/2003 privind organizarea 
şi exercitarea profesiei de consilier juridic (în colaborare cu Ion Traian 
Ştefănescu), în Dreptul nr. 2/2004, pp. 14-26; 



208. Aspecte esenţiale referitoare la forma, conţinutul şi nulitatea deciziei 
de concediere în lumina Codului muncii, în Dreptul nr. 6/2004, pp. 32-46; 

209. Inadmisibilitatea - de regulă - a casării cu trimitere la prima instanţă 
în cazul admiterii recursului împotriva unei sentinţe pronunţate în materia 
conflictelor (de muncă) de drepturi, în Revista română de dreptul muncii nr'. 
2/2004, pp. 24-26; 

210. Considerații de ansamblu si observații critice referitoare la 
tribunalele specializate de muncă şi asigurări sociale, precum şi la asistenţii 
judiciari, în lumina Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, în Dreptul 
nr. 9/2004, pp. 5-20; 

211. Examen critic - în raport cu Legea nr. 514/2003 - ai dispoziţiilor 
înscrise în Statutul profesiei de consilier juridic, publicat la 29 iulie 2004, în 
Dreptul nr. 10/2004, pp. 5-16; 

212. Instanţa competentă să soluţioneze litigiile generate de reţinerea din 
drepturile salariale a impozitului pe veniturile din salarii şi a contribuţiilor 
sociale, în Dreptul nr. 10/2004, pp. 79-93; 

213. Discuţii în legătură cu neconstituționalitatea unor dispoziţii din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2003 privind preluarea activității 
jurisdicționale şi a personalului instanţelor Curţii de Conturi de către 
instanțele judecătoreşti (II), în Dreptul nr. 11/2004, pp. 100-109; 

214. Modul în care trebuie procedat în cazul reintegrării în muncă a 
salariatului drept consecinţă a punerii în executare a unei hotărâri 
judecătoreşti definitive care, ulterior, este modificată sau casată în urma 
admiterii recursului angajatorului, în Dreptul nr. 1/2005, pp. 81-86; 

215. Competenţa materială de soluţionare de către instanțele judecătorești 
a cauzelor derivate din raportul juridic de muncă al personalului aflat sub 
incidenţa Statutului personalului silvic (II), în Dreptul nr. 2/2005, pp. 68-78; 

216. Neconstituționalitatea flagrantă a art. 175 - fraza a doua - din 
Statutul profesiei de avocat, publicat la 13 ianuarie 2005, în Dreptul nr. 3/2005, 
pp. 42-51; 

217. Efectele refuzului nejustificat al salariatului de a se prezenta la 
cercetarea disciplinară prealabilă (II), în Dreptul nr. 8/2005, pp. 122-133 (erată 
în nr. 9/2005 al revistei Dreptul, p. 344); 

218. Probleme şi efecte specifice ale răspunderii disciplinare şi ale 
jurisdicţiei a acesteia în cazul salariaților care, în temeiul unor legi speciale, 
exercită anumite profesii organizate în corpuri profesionale, în Dreptul nr. 
9/2005, pp. 78-96; 
 

219. Probleme generate de actualele reglementări referitoare ia dreptul de 
preaviz ai salariatului în cazul concedierii pentru anumite temeiuri legale, în 
Dreptul nr. 12/2005, pp. 71-80; 

220. Inadmisibilitatea - de regulă - a acordării daunelor morale în cadrul 
raportului juridic de muncă reglementat de Codul muncii, în Dreptul nr. 2/2006, 
pp. 97-113; 

221. Admisibilitatea cumulului răspunderii disciplinare a salariaţilor cu 



răspunderea lor penală şi contravențională, în Dreptul nr. 4/2006, pp. 171-182; 
222. Evaluarea profesională efectuată de către angajator pe durata 

executării contractului individual de muncă, în Dreptul nr. 6/2006, pp. 116-128; 
223. Consecințele nesolicitării avizului consultativ al Consiliului 

Economic şi Social sau ai Consiliului Legislativ cu privire la proiectele actelor 
normative (în colaborare cu Ion Traian Ştefănescu), în Dreptul nr, 7/2006, pp. 
58-69; 

224. Corelaţii între Legea nr 192/2006 privind medierea şi organizarea 
profesiei de mediator în dreptul muncii, în Dreptul nr. 10/2006, pp. 87-97; 
articol reprodus şi în Revista română de arbitraj nr. 3/2007, pp. 68-75; 

225. Situațiile care pot atrage răspunderea patrimonială a salariaţilor faţă 
de angajatorii lor, prejudiciaţi de terţi - debitori ai acestora din urmă - prin 
neexecutarea contractelor încheiate ori prin nerespectarea obligației de 
restituire, în Dreptul nr. 11/2006, pp. 51-59; 

226. Posibilitatea transferului în cazul persoanelor încadrate prin contract 
individual de muncă (II), în Dreptul nr. 1/2007, pp. 92-104; 

227. Inadmisibilitatea obstaculării dreptului instanţei judecătoreşti de 
înlocuire a sancţiunii disciplinare, aplicată de angajator salariatului, cu o alta 
mai ușoară prin dispoziţii înscrise în regulamentul intern ai unităţii, în Dreptul 
nr. 4/2007, pp. 115-126; 

228. Efectele admiterii recursului civil dacă hotărârea este nemotivată 
şi/sau nu s-a pronunţat asupra fondului cauzei. Reflecţii asupra deciziei nr 
XXII2006 a înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţiile Unite - (II), în Dreptul 
nr. 6/2007, pp. 85-96;  
 

229. Perioada de probă - clauză de dezicere - şi consecinţele sale asupra 
încetării contractului individual de muncă, în Dreptul nr. 9/2007, pp. 60-70; 

230. Reflecții şi observaţii critice în legătură cu natura juridică a 
contractelor de management şi de administrare reglementate prin Legea nr 
95/2006 privind reforma în temeiul sănătăţii, în Dreptul nr. 2/2008, pp. 43-61; 

231. Inadmisibilitatea asumării de către salariat - în dreptul român ai 
muncii - a obligației de neconcurenţă pe durata existenţei contractului 
individual de muncă sau a inserării într-un astfel de contract a clauzei de 
exclusivitate având un caracter relativ ori absolut, în Dreptul nr. 4/2008, pp. 
87-98; 

232. Înţelesul şi sfera de aplicare a noțiunilor de forță majoră şi caz 
fortuit în dreptul muncii (în colaborare cu Ion Traian Ştefănescu), în Dreptul nr. 
6/2008, pp. 15-54; 

 

233. Inadmisibilitatea, de regulă, a încheierii contractelor individuale de 
muncă în nume propriu de către dezmembrămintele fără personalitate juridică 
ale societăţilor comerciale, inclusiv ale instituţiilor de credit, în Dreptul nr. 
7/2008, pp. 133-145; 

234. Natura raportului juridic dintre societățile comerciale şi 



administratorii ori directorii acestora(în colaborare cu Ion Traian Ştefănescu), 
în Dreptul nr. 8/ 2008, pp. 48-77. 

235. Discuţii în legătură cu unele aspecte privitoare la reprezentarea 
convenţională şi la asistarea părţilor în arbitrajul instituţional-jurisdicţional 
înfăptuit de Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de 
Comerţ şi Industrie a României, în Revista română de arbitraj nr. 1/2009. 

236. Consideraţii referitoare la coparticiparea procesuală şi la conexarea 
cauzelor în conflictele individuale de muncă, în Dreptul nr. 2/2009. 

IV. ADNOTĂRI ALE HOTÂRÂRILOR JUDECĂTOREŞTI 

1. Notă cu privire la anularea ordinului de repartizare a locuinţelor 
(adnotarea sentinţei civile nr. 2376/1954 a Tribunalului Popular al Raionului 23 
August), în Legalitatea populară nr. 3/1955, pp. 302-303; 

2. Notă ca privire la drepturile persoanei primite în suprafaţă locuibilă 
excedentară nedisponibilă a alteia (adnotarea deciziei civile nr. 467/1955 a 
Tribunalului Capitalei, colegiul II civil), în Legalitatea populară nr. 5/1955, pp. 
544-546; 

3. Notă cu privire la plata chiriei către organele financiare în contul 
impozitelor datorate de proprietar (adnotarea deciziei civile nr. 1029/1955 a 
Tribunalului Capitalei, colegiul II civil), în Legalitatea populară nr. 7/1955, pp. 
805-806; 

4. Notă cu privire la evacuarea persoanelor primite în suprafaţa locuibilă 
excedentară nedisponibilă (adnotarea deciziei civile nr. 3980/1955 a 
Tribunalului Popular al Oraşului Iaşi), în revista Legalitatea populară nr. 
1/1956, pp. 100-102; 

5. Notă cu privire la anularea ordinului de repartizare a locuinţelor 
(adnotarea deciziei civile nr. 4641/1955 a Tribunalului Cluj), în Legalitatea 
populară nr. 2/ 1956, pp. 238-239; 

6. Notă cu privire la stabilirea răspunderii materiale a angajaţilor 
(adnotarea deciziei civile nr. 32/1956 a Tribunalului Regional Mureş), în 
Legalitatea populară nr. 8/1956, pp. 983-985; 

7. Notă cu privire la posibilităţile legale de transformare arhitectonică a 
unui apartament şi consecinţele juridice ale acesteia (adnotarea deciziei civile 
nr. 2690/ 1955 a Tribunalului Regional Iaşi), în Legalitatea populară nr. 
12/1956, pp. 1508-1510; 

8. Notă privind competenţa instanţelor judecătoreşti în legătură cu 
soluţionarea litigiilor în materie de inovaţie (adnotarea deciziei civile nr. 
116/1957 a Tribunalului Regional Cluj), în Legalitatea populară nr. 7/1957, pp. 
871-873; 

9. Notă cu privire la repartizarea şi folosinţa dependinţelor (adnotarea 



deciziei civile nr. 770/1957 a colegiului civil al Tribunalului Suprem), în 
Legalitatea populară nr. 1/1958, pp. 108-111; 

 

10. Notă cu privire la data începerii şi încetării pensiei de întreţinere 
pentru copiii minori (adnotarea deciziei civile nr. 467/1955 a Tribunalului 
Popular al Raionului Tg. Neamţ), în Legalitatea populară nr. 10/1955, pp. 
105-107; 

11. Notă cu privire la contestarea dispoziţiei de reţinere de către angajaţi 
şi sesizarea instanţei judecătoreşti (adnotarea deciziei civile nr. 2043/1958 a 
Tribunalului Regional Galaţi), în Legalitatea populară nr. 8/1959, pp. 110-112; 

12. Notă cu privire la condiţiile în care poate fi stabilită existența unei 
suprafeţe pentru locuit excedentare şi posibilitatea repartizării acesteia 
(adnotarea deciziei civile nr. 3599/1969 a Tribunalului Regional Bacău), în 
Legalitatea populară nr. 11/1960, pp. 105-107; 

13. Notă în legătură cu respectarea intereselor minorilor în convențiile 
dintre soţi privind folosirea locuințelor şi referitor la prescrierea dreptului de 
folosință a locuinţei (adnotarea deciziei civile nr. 14/1967 a Tribunalului 
Regional Cluj), în Revista română de drept nr. 12/1967, pp. 118-119; 

14. Notă în legătură cu natura juridică, condițiile efectuării şi 
înregistrarea în carnetul de muncă a transferului (adnotarea deciziei civile nr. 
1881/1969 a Judecătoriei Cluj), în Revista română de drept nr. 12/1969, pp. 
141-144; 

15. Notă cu privire la consecințele subînchirierii fără contract încheiat în 
formă scrisă şi ale încasării unei chirii superioare celei legare (adnotarea 
deciziei civile nr. 291/1974 a Tribunalului Judeţean Braşov), în Revista română 
de drept nr. 5/ 1973, pp. 60-63; 

16. Notă în legătură cu problema reparaţiilor efectuate de chiriaş la 
părţile comune ale imobilului aparţinând mai multor proprietari, precurm şi cu 
privire la criteriul repartizării între proprietari a costului reparațiilor 
sus-indicate (adnotarea deciziei civile nr. 850/1974 a Tribunalului Municipiului 
Bucureşti, secţia a III-a civilă), în Revista română de drept nr. 11/1975, pp. 
34-37; 

17. Notă în legătură cu obligaţia de plată a echivalentului chiriei către 
ceilalţi coindivizari, a proprietarului-coindivizar care foloseşte locuința în 
întregime (adnotarea deciziei civile nr. 1048/1976 a Tribunalului Judeţean 
Suceava), în Revista română de drept nr. 6/1977, pp. 47-50; 

18. Notă în legătură cu posibilitatea desfacerii contractului de muncă 
fundamentată, concomitent, pe două temeiuri de drept distincte (adnotarea 
deciziei civile nr. 3/1977 a Tribunalului Judeţean Ilfov), în Revista română de 
drept nr. 11/1977, pp. 49-51; 

19. Notă în legătură cu regimul juridic al ascensorului care deserveşte 
numai G singură scară a construcţiei şi cu privire la obligaţia tuturor 
proprietarilor apartamentelor situate la celelalte scări ale clădirii de a 



contribui la reparaţia ascensorului respectiv (adnotarea deciziei civile nr. 
2057/1976 a Tribunalului Municipiului Bucureşti, secţia a IV-a civilă), în 
Revista română de drept nr. 12/ 1977, pp. 34-36; 

20. Notă în legătură cu legea aplicabilă în materia prescripţiei dreptului 
de a cere executarea silită în România, a unei hotărâri judecătoreşti pronunţate 
într-o tară străină (adnotarea deciziei civile nr. 15/1977 a Tribunalului 
Judeţean Timiş), în Revista română de drept nr. 4/1978, pp. 44-48; 

21. Notă în legătură cu obligaţia de despăgubire în cazul neprimirii de 
către soţul mamei (tatăl copilului) a alocaţiei în unele împrejurări (adnotarea 
deciziei civile nr. 282/1978 a Tribunalului Judeţean Sălaj), în Revista română 
de drept nr. 1/1979. p. 33-36; 

22. Notă în legătură cu efectele rezoluţiunii contractului de 
vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere (adnotarea deciziei civile nr. 
8984/1978 a Judecătoriei Timişoara), în Revista română de drept nr. 1/1980, pp. 
48-49; 

23. Notă în legătură cu incidenţa art. 56 din Legea nr. 4/1973 în ipoteza în 
care una din cele două locuinţe, proprietate a soţilor, este grevată de interdicţia 
înstrăinări acesteia pe tot timpul vieţii înstrăinătoarei, de la care s-a dobândit 
acea locuinţă (adnotarea deciziei civile nr. 3415/1978 a Judecătoriei Sibiu), în 
Revista română de drept nr. 3/1980, pp. 45-50; 

24. Notă în legătură cu inadmisibilitatea modificării a temeiului de fapt al 
deciziei de imputare şi admisibilitatea schimbării temeiului de drept al acesteia 
(adnotarea deciziei civile nr. 355/1980 a Tribunalului Judeţean Botoşani), în 
Revista română de drept nr. 12/1981, pp. 79-82; 

25. Notă în legătură cu admisibilitatea formulării unei acţiuni, în temeiul 
art. 10 alin. 1 lit. b din Decretul nr. 68/1976, de către comitetul executiv al 
consiliului popular al municipiului declarat „oraş mare" pentru constatarea 
situaţiilor de fapt indicate de acest text (adnotarea deciziei civile nr. 824/1980 a 
Tribunalului Judeţean Sibiu), în Revista română de drept nr. 2/1982, pp. 50-52; 

26. Notă în legătură cu procedura regresului ADAS în situaţia în care a 
existat un contract de asigurare (facultativă) de avarii auto (adnotarea deciziei 
civile nr. 890/1982 a Tribunalului Judeţean Suceava), în Revista română de 
drept nr. 8/ 1983, pp. 36-43; 

27. Notă în legătură cu încetarea convenţiilor civile încheiate între 
asociaţiile locatarilor şi personalul ei (adnotarea deciziei civile nr. 433/1982 a 
Tribunalului Judeţean Hunedoara), în Revista română de drept nr. 9/1983, pp. 
42-46; 
 

28. Notă în legătură cu trecerea din motive disciplinare într-o altă funcţie 
pentru motive disciplinare (adnotarea deciziei civile nr. 164/1984 a Tribunalului 
Judeţean Hunedoara), în Revista română de drept nr. 9/1984, pp. 55-60; 

29. Notă în legătură cu efectele încetării incapacităţii de muncă cu privire 
la obligarea inculpatului de a plăti despăgubiri periodice (adnotarea deciziei 



civile nr. 573/1984 a Tribunalului Judeţean Hunedoara), în Revista română de 
drept nr. 4/1985, pp. 49-54; 

30. Notă în legătură cu sfera de aplicare a art. 64 alin. 1 lit. x) din Legea 
nr. 5/ 1978 (adnotarea deciziei civile nr. 383/1985 a Tribunalului Municipiului 
Bucureşti, secţia a III-a civilă), în Revista română de drept nr. 6/1985, pp. 
46-53; 

31. Notă în legătură cu retribuirea subinginerului care nu a promovat 
examenul de diplomă după absolvirea stagiului (adnotarea deciziei civile nr. 
474/1985 a Tribunalului Judeţean Caraş-Severin), în Revista română de drept 
nr. 12/1985, pp. 56-62; 

32. Notă în legătură cu drepturile cuvenite celui suspendat din funcţie după 
achitarea sa pentru lipsa elementelor constitutive ale infracţiunii (adnotarea 
deciziei civile nr. 1022/1984 a Tribunalului Judeţean Cluj), în Revista română 
de drept nr. 3/1986, pp. 55-59; 

33. Notă în legătură cu întoarcerea executării în litigiile de muncă, precum 
şi cu alcătuirea completului de judecată cu instanţa de validare a unor creanţe 
de muncă (adnotarea deciziilor civile nr. 539/1985 şi nr. 593/1985 ale 
Tribunalului Judeţean Suceava), în Revista română de drept nr. 7/1986, pp. 
47-51; 

34. Notă în legătură cu temeiul juridic şi momentul de când curge termenul 
de prescripţie în cazul acţiunii prin care ADAS cere terţului păgubit restituirea 
unei părţi din despăgubirea plătită (adnotarea deciziei civile nr. 42/F/1986 a 
Tribunalului Judeţean Vaslui), în Revista română de drept nr. 12/1986, pp. 
45-51; 

35. Notă în legătură cu admisibilitatea revocării pe cale pauliană a unei 
hotărâri judecătoreşti, consecinţă a înţelegerii frauduloase a părţilor, precum şi 
cu privire la efectele admiterii moţiunii în raport cu înregistrările din cartea 
funciară (adnotarea deciziei civile nr. 711/1986 a Tribunalului Judeţean Sibiu), 
în Revista română de drept nr. 1/1983, pp. 46-50; 

36. Notă în legătură cu obligaţia ADAS de a restitui unităţii asigurate prin 
efectul legii de răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente auto, 
suma plătită de la terţul păgubit (adnotarea deciziei civile nr. 
175/F/14pctombrie 1986 a Tribunalului Judeţean Constanţa), în Revista română 
de drept nr. 3/1987, pp. 57-62; 

37. Notă în legătură cu prezumţia de culpă a gestionarului, în cazul 
sustragerii bunurilor gestionate de către autori necunoscuţi (adnotarea deciziei 
civile nr. 1152/ 1987 a Tribunalului Judeţean Constanţa), în Revista română de 
drept nr. 10/1988, pp. 49-51; 

38. Notă în legătură cu răspunderea materială a personalului CFR, în 
cazul lipsei cerealelor pe calea ferată (adnotarea deciziei civile nr. 239/1988 a 
Tribunalului Judeţean Bacău), în Revista română de drept nr. 3/1989, pp. 55-58; 

39. Notă în legătură cu inadmisibilitatea modificării unilaterale a 



contractului de muncă şi cu inadmisibilitatea aplicării de către instanţa 
judecătorească a unei sancţiuni disciplinare, dacă se constată de către instanță 
nelegalitatea modificării unilaterale a contractului de muncă (adnotarea - în 
colaborare cu Ioan Pruncu - a deciziei civile nr. 27/1990 a Tribunalului Judeţean 
Brăila), în revista Dreptul nr. 7/1990, pp. 53-59; 

40. Notă în legătură cu înţelesul şi sfera de aplicare a art. 46 din Legea nr. 
94/ 1992 a Curţii de Conturi (adnotarea deciziei nr. 193/1994 a Curţii Supreme 
de Justiţie, Secţia comercială), în Dreptul nr. 9/1994, pp. 74-78; 

41. Notă în legătură cu legitimarea procesuală pasivă în litigiile derivate 
din conflictele colective de muncă (adnotarea deciziei nr. 547/1994 a Curţii 
Supreme de Justiţie, Secţia civilă), în Dreptul nr. 12/1995, pp. 76-81; 

42. Notă în legătură cu efectele rezoluțiunii contractului de 
vânzare-cumpărare a unui imobil cu clauză de întreţinere, cu privire la ipoteca 
constituită asupra acelui imobil, subsecvent dobândirii printr-un atare contract 
(adnotarea deciziei civile nr. 509/1995 a Curţii de Apel Alba Iul ia) ,  în Dreptul 
nr. 5/1996, pp. 94-96; 

43. Notă cu privire la posibilitatea executării hotărârii irevocabile de 
reintegrare în muncă a salariatului dacă, între timp, postul a fost desfiinţat 
(adnotarea deciziei civile nr. 714/1995 a Curţii de Apel Alba Iulia), în Dreptul 
nr. 6/1996, pp. 94-100; 

44. Notă cu privire la obligaţia de restituire a unor drepturi salariale 
încasate din vina primarului comunei şi imputate. Organul de jurisdicţie 
competent să soluţioneze contestaţia împotriva deciziei de imputare formulate 
de salariaţi (adnotarea deciziei nr. 1669/2000 a Curţii Supreme de Justiţie, 
Secţia de contencios administrativ), în Dreptul nr. 11/2000, pp. 154-162; 

45. Notă cu privire la interpretarea şi sfera de aplicare a art. 146 din 
Codul muncii (adnotarea deciziei nr. 259/2000 a Tribunalului Arad, secţia 
civilă), în Dreptul nr. 3/2001, pp. 141-149; 

46. Notă (II) cu privire la răspunderea civilă delictuală a foştilor notari 
de stat (adnotarea deciziei comerciale nr. 4/2000 a Curţii de Apel Iaşi), în 
Dreptul nr. 9/ 2002, pp. 180-188; 

47. Notă cu privire la prestarea muncii de către salariaţi în trei zile de 
sâmbătă spre a se recupera trei zile lucrătoare, dar stabilite drept zile libere 
prin hotărâre a Guvernului. Salarizarea cuvenită legal pentru cele trei zile de 
sâmbătă (adnotarea deciziei ni. 260/2006 a Secţiei de contencios administrativ 
şi fiscal a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie), în Dreptul nr. 11/2008, pp. 
298-307. 
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OMAGIU 

Prof. univ. dr. ION DELEANU 

Omagierea domnului dr. Şerban Beligrădeanu a constituit şi constituie un 
„eveniment ştiinţific" de profundă respiraţie în lumea academică, semnificând 
recunoaşterea publică, onestă şi de mult aşteptată a personalităţii unuia dintre 
cei mai înţelepţi şi mai viguroşi doctrinari din ştiinţa juridică românească şi a 
unei opere care, prin monumentalitate şi perfectă arhitectură, se sprijină, ca toate 
marile opere, pe ea însăşi. Nu mă încumet să pătrund în articulaţiile 
fundamentale ale operei sale, pentru că, încercând chiar şi numai o sinteză a 
acesteia, ar trebui ca, eu însumi, peste puterile şi priceperea mea, să scriu o 
operă. Mă sprijin însă pe ea, atunci când am nevoie şi sunt în neputinţă, cum fac 
atâţia alţii. 

Este opera unui om care şi-a convertit vocaţia în datorie şi erudiţia în 
altruism. 
Mărturisindu-şi nedumeririle şi mai ales străduindu-se să le spulbere, 

atribuind sens propoziţiilor normative lipsite de sens sau cu un sens obscur ori 
ambiguu, conferind valoare evidentă lucrurilor aparent fără valoare, stabilind 
premise reale, robuste şi convingătoare silogismelor juridice văduvite de 
începuturi şi confuze în concluzii, pentru a netezi drumul, atât de anevoios, 
dintre „dreptul scris" şi „dreptul trăit", domnul Şerban Beligrădeanu poate fi 
considerat un „colegislator" exemplar şi moralizator, chiar dacă, din păcate, 
povăţuirea sa n-a fost totdeauna urmată. 

Cele peste 70 de scrieri în volume, cele peste 230 de studii şi articole, cele 
peste 40 de adnotări la jurisprudenţă, dar şi - să le zicem aşa - „scrisorile" către 
confraţi - unii, poate, consacraţi, alţii care stăruiesc la porţile consacrării - 
stârnesc uimirea şi zadarnica noastră invidie, chiar dacă ea este scuzabilă, nu 
numai cu gândul la imensa trudă a omului de ştiinţă de a aşeza fiecare cuvânt la 
locul potrivit, cu migală, cumpătare şi înţelepciune, dar şi cu sentimentul 
culpabilităţii de a dobândi repere şi fundamente la propriile noastre încercări. 

Munca sa de o viaţă, poate, uneori, sisifică, în vremuri apăsătoare şi 
tulburătoare, a îngropat adânc nerecunoştinţa celorlalţi, stârnind, în sfârşit şi 
cum era de aşteptat, unul dintre cele mai tulburătoare sentimente de admiraţie, 
pe care, din păcate, cuvintele nu-1 pot cuprinde, aşa cum s-ar cuveni. 

Este opera unui om care n-a râvnit niciodată la măreţie, aşa cum râvnesc 
atâţia rătăciţi pe meleagurile ştiinţei, bieţi salahori cu „merite" şi „caracter" la 
butonieră, confecţionate de ei sau între ei, „merite" scandalos de zornăitoare şi 
respingătoare. Dar meritul, marele şi autenticul merit i s-a întors de la sine, ca 



dar pentru nobleţe, atunci când - să recunoaştem -, ca în atâtea alte cazuri, nu 
mai era încotro. 

Luptând cu perseverenţă şi înţelepciune, într-o lume adeseori obtuză la 
înţelegere, împotriva unui gen de „colonizare" a interpretării juridice, 
demonstrând, adeseori cu temeritate, lipsă de obediență faţă de un „imperialism 
juridic", agresiv prin definiţie, printr-o ordine desăvârşită în gândire, prin 
judecăţi impecabile de valoare, prin spiritul său de observaţie, mai ales în 
subtextul propoziţiilor normative, savantul Şerban Beligrădeanu a clădit şi 
reclădit, acolo unde era şi este mai trebuitor, pe terenul atât de spinos al 
raporturilor dintre cei care slujesc pentru profitul şi bunăstarea altora, numit 
„candid" şi „scuzabil" - sau cinic? - terenul „economiei de piaţă", marile 
instituţii ale dreptului muncii în societatea românească, instituţii care durează şi 
vor dura peste vremuri, împreună cu numele său. 

Este încă o dată motivul pentru care o spun cu toată convingerea: Şerban 
Beligrădeanu nu este doar un nume, dintre cele mai strălucite din ştiinţa juridică 
românească. Este el însuşi o instituţie, care, paradoxal, atrage, înregimentează, 
stăpâneşte, orientează, comunică şi totodată inhibă sau chiar sfidează. Ce să-i 
faci?! 

Aşa este dânsul, omul care, seara, târziu, cu tramvaiul, într-un oraş doldora 
cu maşini de lux, cu sacoşa în mână, merge spre casă, cu gândul la a doua zi şi 
la celelalte câte vor urma. 

Asta este viaţa atâtor oameni mari, fără galonaşe sclipitoare, procurate te 
miri unde, pe care, neputându-i privi de sus, ajungi uneori să fii un ticălos. Şi e 
împuţită lumea de atâţia ticăloşi. Noroc cu oameni ca Şerban Beligrădeanu. 

 



LAUDATIO 

Prof. univ. dr. ION TRAIAN 
ŞTEFĂNESCU 

Iniţiativa de a marca, într-un cadru ştiinţific adecvat şi prestigios, 
personalitatea remarcabilă a juristului de referinţă dr. Şerban Beligrădeanu se 
impune a fi salutată fără nicio rezervă. 

L-am cunoscut cu multe decenii în urmă. O fire scormonitoare, în perpetuă 
căutare a noului în materie legislativă, în practică şi în doctrina juridică, un 
îndrumător atent şi exigent al generaţiilor de specialişti care s-au consacrat 
cercetării ştiinţifice în domeniul dreptului. Şi pentru mine a reprezentat, din 
acest punct de vedere, la debutul meu în ale scrisului în domeniul juridic, un 
sprijin preţios. 

Este dincolo de orice îndoială că Şerban Beligrădeanu. are o formaţie 
intelectuală plurivalentă - în zona dreptului privat, cu preocupări prioritare 
pentru dreptul muncii, pentru drept în general, dar şi în alte zone dintre care se 
detaşează cea a istoriei. O discuţie cu Şerban Beligrădeanu - care trece dincolo 
de graniţele dreptului - pune în evidenţă vasta sa cultură juridică, interesul 
pentru istoria românilor şi faţă de istoria universală, memoria prodigioasă, firea 
cumpătată, extrem de atentă la nuanţe, consecvenţa în convingerile sale 
ştiinţifice şi de viaţă. 

Până la momentul susţinerii tezei sale de doctorat - în anul 1968 - cu tema 
„Evoluţia controlului judecătoresc în dreptul procesual civil român din anul 
1948 şi până în prezent” - dr. Şerban Beligrădeanu se afirmase din anul 1955 în 
publicistica juridică, iar din anul 1958 în literatura juridică de drept al muncii, cu 
rigurozitate şi profunzime ştiinţifică, când publicase studiul „Răspunderea 
materială a angajaţilor pentru daunele produse în comun" (în revista „Legalitatea 
populară" nr. 4/1958). S-a scurs de atunci o jumătate de secol de efort şi 
.performanţă ştiinţifică de excepţie. Ştiinţele dreptului - îndeosebi dreptul 
muncii - poartă pecetea ştiinţifică inconfundabilă a acestui împătimit cercetător. 

Cu speranţa că voi reuşi o prezentare cuprinzătoare, menţionez în cele ce 
urmează instituţiile (materiile) juridice în care contribuţiile lui Şerban 
Beligrădeanu sunt de fond, de prim rang. Mă refer (în ordine cronologică) la: 

- răspunderea materială a persoanelor încadrate în muncă; 
- încheierea, modificarea şi încetarea contractului individual de muncă; 
- vasta problematică a legislaţiei locative; 
- reglementarea legală a concediilor de odihnă şi a celor fără plată; 
- forma scrisă a contractului individual de muncă; 
- efectele contractelor colective de muncă; 
- regimul juridic al profesiilor de avocat, consilier juridic, magistrat, 

membru al Corpului diplomatic şi consular, cooperator; 



- statutul juridic al funcţionarului public; 
- noţiunea abuzului de drept în domeniul raporturilor juridice de muncă; 
- soluţionarea conflictelor colective de muncă; 
- dreptul la grevă şi exercitarea lui; 
- cumulul de funcţii; 
- admisibilitatea acordării daunelor morale cauzate părţilor în executarea 

contractului de muncă; 
- clauza de neconcurenţă în contractele individuale de muncă; 
- procedura reorganizării şi lichidării judiciare şi legislaţia muncii; 

 

- sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a 
indemnizaţiilor pentru persoanele care ocupă funcţii de demnitate publică; 

- statutul legal al conducătorilor societăţilor comerciale şi ai regiilor 
autonome; 

- analiza multilaterală a actualului Cod al muncii, la intrarea sa în vigoare; 
- consideraţii referitoare la tribunalele specializate de muncă şi asigurări 

sociale, precum şi la asistenţii judiciari; 
- perioada de probă, la încheierea contractului individual de muncă; 
- aspecte diferite - corelate logic - ale răspunderii disciplinate; 
- forţa majoră şi cazul fortuit în dreptul muncii. 
- corelaţii între legislaţia muncii şi legislaţia civilă, comercială, 

administrativă sau penală; 
La confluenţa dintre deceniile 7 şi 8 ale secolului trecut, am avut onoarea 

de a colabora la elaborarea celor trei volume ale „Tratatului de drept al muncii", 
la care o contribuţie esenţială a avut Şerban Beligrădeanu. A fost unul dintre 
primele tratate complete din sfera dreptului privat, apărut în anii socialismului. 

După 1989, autorul pe care îl omagiem a publicat, an de an, între 1990 şi 
2003 (anul intrării în vigoare a Codului muncii), o suită de aproape 50 de 
volume intitulate „Legislaţia muncii, comentată" (la Editura Lumina Lex). Un 
opus impresionant - o adevărată operă ştiinţifică - în cadrul căreia au fost 
analizate toate actele normative apartenente la legislaţia muncii. 

In afară de însemnătatea teoretică şi, îndeosebi, practică a acestor volume, 
ele au evidenţiat categoric o capacitate de adaptare rapidă la noile realităţi 
juridice - dar şi economico-sociale. S-a probat elocvent faptul că, a vieţui într-o 
anume orânduire socială, a avea anumite convingeri, o anumită vârstă, nu 
înseamnă că o personalitate de înalt nivel ştiinţific, nu se poate racorda la 
realităţile şi cerinţele altei orânduiri sociale. Este un adevăr pe care Şerban 
Beligrădeanu îl ilustrează în chip strălucit. 

Enumerarea tematica a lucrărilor elaborate în timp de Şerban Beligrădeanu 
pare a nu fi suficient de concludentă. De aceea - cu riscul unor omisiuni 
săvârşite fără intenţie - evidenţiez, în continuare, domenii sau probleme în care 
contribuţiile sale au avut caracter de pionierat, au deschis orizonturi noi. Astfel, 
în lucrările sale, se demonstrează că: 

- răspunderea materială a salariaţilor a reprezentat (şi reprezintă în măsura 



în care este încă aplicabilă unei sfere restrânse de salariaţi - respectiv, celor din 
autorităţile/instituţiile militare) o formă de răspundere reparatorie specifică 
dreptului muncii; 

- reglementarea concediilor de odihnă, prin multiplele sale valenţe sociale, 
constituie o problemă esenţială a legislaţiei muncii, o componentă a asigurării 
securităţii şi sănătăţii în muncă; 

- forma scrisă a contractului individual de muncă inclusiv sub imperiul 
Codului muncii din 2003 - constituie o cerinţă ad probationem, iar nu ad 
validitatem (încadrându-se în regula consensualismului proprie dreptului intern 
în materia contractelor din dreptul privat); 

- concedierea salariatului a fost şi este - cu anumite nuanţe intervenite în 
actualul Cod al muncii - o reglementare care stabileşte riguros condiţiile şi 
limitele pe care trebuie să le respecte angajatorul; fără a se ignora cerinţa cauzei 
reale şi serioase, Codul muncii a rămas cantonat, în favoarea salariaţilor, în 
viziunea reglementării cazuistice a concedierii, fără a se accepta o reglementare 
generică; 

- abuzul de drept în domeniul raporturilor juridice de muncă implică 
distincţia necesară între existenţa dreptului şi exercitarea sa abuzivă şi 
inexistenţa dreptului; 

- în cazul grevei ilegale, făcându-se aplicarea normelor de drept comun, se 
poate antrena răspunderea juridică reparatorie nu numai a organizatorilor 
grevei, dar, în anumite condiţii, şi a salariaţilor (care au participat la o grevă 
ilegală); 

- în mod normal, contractul individual de muncă - încheiat, întotdeauna, 
intuitu personae - ar trebui să facă parte din categoria acelor contracte de drept 
privat în care este admisibilă acordarea - reciprocă - a daunelor morale (în 
prezent, acordarea acestor daune fiind posibilă legal numai în favoarea 
salariatului); 

- obligaţia, legală, de fidelitate a salariatului, acoperă şi interdicţia 
concurenţei angajatorului de către salariat în timpul executării contractului 
individual de muncă; o clauză de neconcurenţă pe parcursul acestei executări 
este inutilă, iar o clauză de exclusivitate absolut inadmisibilă; 

- între diversele categorii de contracte colective de muncă există o ierarhie 
stabilită de lege; contractul colectiv de nivel superior - începând cu cel de la 
nivel naţional - este obligatoriu pentru contractul colectiv de muncă plasat la un 
nivel inferior; contractelor individuale de muncă le este aplicabil, potrivit legii, 
contractul colectiv de muncă proxim; 

- perioada de probă este şi potrivit reglementării actuale, o clauză de 
dezicere (a fiecăreia dintre părţile contractului individual de muncă), nefiind 
admisibilă calificarea sa drept condiţie (rezolutorie); 

- forţa majoră şi cazul fortuit în dreptul muncii, comportă - ca şi alte 
instituţii juridice - o serie de particularităţi, dintre care se detaşează faptul că, în 
timp ce salariatul este exonerat de răspundere juridică în ipoteza ambelor 



evenimente (forţă majoră şi caz fortuit), angajatorul este exonerat, de regulă, 
numai în ipoteza forţei majore; 

- cheia înţelegerii mecanismelor de stabilire a salariilor în sectorul bugetar - 
ca şi a conţinutului acordurilor colective în cazul funcţionarilor publici - o 
constituie cerinţa sine qua non a încadrării stricte în rigorile bugetare (în bugetul 
autorităţii/instituţiei publice); 

- principial, este firească soluţia legii de a nu se accepta ca administratorii/ 
directorii societăţilor comerciale să aibă calitatea de salariaţi; dar, alături de 
directorii numiţi potrivit Legii nr. 31/1990 a societăţilor comerciale, pot exista 
şi directori încadraţi, conform Codului muncii, în temeiul contractelor 
individuale de muncă; 

- raportul de funcţie publică este, în realitate, un raport juridic tipic de 
muncă; particularitatea real existentă în cazul funcţionarilor publici care - spre 
deosebire de salariaţi - exercită puterea publică, nu este de natură să transforme 
raportul de funcţie publică în opusul categorial al raportului juridic de muncă; 
analiza acestei categorii de raporturi juridice nu ar trebui să fie integrată 
dreptului administrativ, ci dreptului muncii. 

Adept consecvent al logicii clasice, formale, Şerban Beligrădeanu respectă, 
întotdeauna, anumite exigenţe şi anume: 

- fără a repudia componentele teoretice, se apleacă predilect spre aspectele 
pe care le ridică practica - orientare izvorâtă din obârşia sa profesională de 
competent practician al dreptului; 

- promovarea permanentă a poziţiei critice faţă de lacunele sau erorile 
cuprinse în actele normative; strădania de a da, chiar în aceste condiţii, soluţii 
concrete, raţionale şi utile pentru practică; 

- asigurarea - în funcţie de diverşi parametri de analiză, de posibile 
interpretări juridice - a primatului textului legal; acolo unde norma legala este 
clară, nu trebuie să încapă nicio discuţie, nicio speculaţie teoretică; în sensul cel 
mai pozitiv, reputatul autor este „robul" textului legal; 

- prezentarea istoricului unei anumite reglementări legale, numai în măsura 
în care un astfel de demers este necesar cu adevărat pentru clarificarea 
reglementării în cauză; 

- formularea, dacă este cazul, de propuneri de lege ferenda, cântărite atent, 
formulate riguros. 

O dimensiune esenţială a preocupărilor sale, a constituit-o şi o constituie 
activitatea practică efectivă, iniţial în calitate de consilier juridic, mai apoi în 
cea de redactor-şef şi, în sfârşit în calitate de arbitru la Curtea de Arbitraj 
Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României. 

Solicitat de-a lungul anilor, datorită calităţilor sale, să ocupe diverse funcţii 
cu profil juridic în cadrul forurilor centrale ale statului, a refuzat şi a rămas 
credincios cercetării ştiinţifice, revistei sale de inimă „Dreptul" la apariţia căreia 
a adus şi aduce o contribuţie fundamentală de mulţi, mulţi ani. A acceptat însă 
să fie prezent, în calitate de competent formator, la acţiunile de perfecţionare 
profesională organizate de Uniunea Juriştilor şi de Camera de Comerţ. între 



1993 - 1995 şi-a desfăşurat activitatea şi ca profesor universitar asociat la 
Facultatea Internaţională de Ştiinţe Umane - secţia Drept - din cadrul 
Universităţii Bucureşti. Prezenţa sa, ca dascăl, este integrată patrimoniului 
afectiv al celor care au beneficiat de prelegerile sale. 

În galeria celor care îşi au un loc bine definit în evoluţia doctrinei de drept 
al muncii în perioada care s-a scurs de la intrarea în vigoare a primului Cod al 
muncii din 1950 - Marcu Witzman, Leonid Miller, Taşuli Zega, Coman Stoia, 
Constantin Flitan, Virgil I. Câmpianu, Gheorghe Mohanu, Sanda Ghimpu -, cât 
şi în rândul celor care aspiră la un astfel de loc, Şerban Beligrădeanu are o 
statură profesională distinctă. Este cel mai prolific autor de drept al muncii din 
ultimii mai bine de cincizeci de ani (peste 70 de volume, peste 230 de studii şi 
peste 40 de adnotări jurisprudenţiale) şi merită respectul nostru, al tuturor. 


