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➢ „Short Legal Study on British Exit”, Acta Universitatis Danubius, vol. 13, nr. 1/2017, 

co-autor conf.univ.dr. Andy Corneliu PUSCA ; 

 

Rezumat 

 

 După ce a trebuit să aștepte aproape 13 ani pentru a intra in rândul statelor membre ale 

Uniunii Europene (UE), Marea Britanie, prin referendumul din iunie 2016, vrea să fie prima 

țară care părăsește structurile construcției europene. 

 Totuși, manierea prin care s-a luat decizia de a ieși din UE, mai exact „referendum”, 

suscită multe dezbateri juridice de ordin constituțional in interiorul Regatului Unit, mergând 

chiar până la admiterea posibilității de a invoca nulitatea votului cetățenilor britanici. 

 Cu toate acestea, Guvernul de la Londra a reafirmat dorința de a abandona nava 

europeană. Astfel, angajarea procedurile tehnice privind negocierea încheierii unui acord de 

ieșire din UE nu mai poate fi prelungită pentru mult timp. Totodată, viitoarea relație dintre 

Uniunea Europeană și Marea Britanie dă naștere la multe incertitudini. Se pune in discuție tipul 

de acord cadru ce va reglementa colaborarea dintre UE și Marea Britanie. Oare se va luat ca 

model un acord deja existent, cum ar fi cel dintre Uniune și Elevația sau cel cu Rusia, ori se va 

preferea un acord „sur mesure” (pe măsură) in funcție de interesele fiecăruia ? 

 

 

➢ La responsabilité civile dans la phase précontractuelle. Regard comparatif à la lumière 

du droit européen, Éditions Universitaires Européennes, Saarbrücken (Allemagne) 

2016 ; 

 

Rezumat 

 

 Lucrarea are ca scop analiza evoluției recente a răspunderii civile in dreptul civil francez 

și român în timpul perioadei pre-contractuale. Pe durata cercetării, am favorizat o abordare 

comparativă între legislațiile naționale în lumina drepturilor europene. 

 Pe parcursul perioadei pre-contractuale părțile sunt liberi să negocieze așa cum doresc, 

dar fără a provoca prejudicii partenerului lor. Există o legătură care se creează între părți și care 

poate fi rupt numai în conformitate cu principiul bunei-credințe. 

 Am observat că baza răspunderii este destul de controversată și variază de la un sistem 

juridic național la altul. Astfel, răspunderea civila balansează intre securitate juridică, 

autonomie privată de voință și libertatea contractuală. 

 Pe scurt, etapa precontractuală a suferit transformări profunde în evoluția sa. La 

momentul armonizării europene, sau chiar globalizării dreptului, drepturile francezi și români 
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suferă modificări in vederea clarificării regulilor juridice din ce in ce mai complicate și, în 

special, cele referitoare la răspunderea precontractuală. 

 

 

➢ „Noutățile juridice introduse in legislația franceza de către reforma dreptului 

obligațiilor”, Studii și Cercetări Juridice, nr. 3/2016 ; 

 

Rezumat 

 

 La un an după punerea in dezbatere publică a ante-proiectului privind reforma dreptului 

obligațiilor, la 11 februarie 2016 a fost publicat in Monitorul Oficial francez („Jurnal Officiel”) 

Ordonanța nr. 2016-131 din 10 februarie 2016 privind reforma dreptului contractelor, regimului 

general și probei obligațiilor. 

 Ordonanța este rezultatul a mai bine de 12 ani de studiu, de proiecte de reforma 

academice și guvernamentale, dar și de tergiversări. Prin această reformă s-a dorit îndeplinirea 

a două obiective: crearea unei securități juridice și realizarea unei atractivități economice.  

 Pentru atingerea acestora, legiuitorul a codificat o serie de instituții juridice noi, rod al 

doctrinei și jurisprudenței constante (de exemplu pactul de preferință și promisiunea unilaterală, 

intenția dolosivă, îmbogățirea fără justa cauză, violenta economică , contractul cadru, contractul 

de adeziune), dar și scoaterea din textul normativ a unor instituții clasice cum ar fi „cauza”. 

 

 

➢ „La bonne foi précontractuelle et la responsabilité civile. Regard comparatif”, Studii și 

Cercetări Juridice, nr. 4/2015 ; 

 

Rezumat 

 

 Putem defini sfera contractuală în trei părți. Astfel, se distinge mai întâi faza de formare 

și încheierea contractului, apoi este etapa executării contractului și, în final etapa post-executare 

a contractului. Sau, mai concret, perioada pre-contract, perioada contractului și cel care este 

post-contractuale. Analiza se rezumă doar la prezentarea bună-credință în prima fază, adică 

etapa de pre-contractuală. 

 Studiul își propune, de asemenea,  să include o dimensiune comparativă. Prin 

„comparație“, am încercat să concentrăm atenția asupra tendințelor doctrinare și preocupări, 

cum ar fi dreptul îmbunătățirea dreptului național, unificarea juridică internă, internațională 

sau, mai simplu, dorința de a găsi fondul comun al omenirii civilizate. 

 

 

➢ „Greva patronală in dreptul pozitiv european”, Revista romana de dreptul muncii, nr. 

5/2015 ; 

 

 

Rezumat 
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 Studiul nostru se vrea o prezentare comparativă, non-exhaustiva, a noțiunii de „grevă 

patronală” sau „lock-out” in diferite sisteme juridice europene. 

 Motivele ce ne-au împins spre o analiză comparativă a lock-out-ului au fost, pe de o 

parte, faptul că încă de la apariția societății  moderne in Europa (1840-1890) angajatorul a recurs 

la această opțiune de presiune față de salariat in mod constant iar, pe de alta parte, lipsa unui 

cadru legal unitar la nivel comunitar.  

 Articolul prezinta într-o primă parte greva patronala in drepturile naționale ce o 

considera ilegala (lock-out-ul ilicit), într-o secunda parte legislațiile naționale care, in lumina 

principiului egalității de arme intre angajat și angajator, o declara legala (lock-out-ul licit) iar, 

in final, lock-out-ul din perspectiva dreptului social al Uniunii Europene. 

 

 

➢ „Formarea contractelor in dreptul european. Dreptul german”, Revista de drept 

comercial, nr. 7 - 8/2010 ; 

 

Rezumat   

 

 Prin acest articol am dorit să prezentăm evoluția și formarea contractului in dreptul civil 

german, drept ce a fost și este un reper pentru statele europene continentale.  

 Vom observa trecerea dreptului privat de la un drept tradițional, cutumiar, la un drept 

compact, modern, integrat foarte bine in tendințele actuale ale societății germane si europene.  

Analiza noastră, divizata in doua parți, va încerca sa arate, in prima parte, formarea statutului 

și dreptului privat german cu scopul de a ne putea face o imagine generala ce ne va permite sa 

înțelegem, in cea de a doua parte, formarea contractului și sancțiunile din faza precontractuala. 

 

 

➢ „Formarea contractelor in dreptul european. Dreptul francez și belgian”, Revista de 

drept comercial, nr. 5/2010 ; 

 

Rezumat 

 

 Înainte de a se angaja definitiv și de a își da acordul de voința asupra încheierii vreunei 

convenții, pârțile dezbat termenii viitoarei lor colaborări in cadrul unei faze precontractuale. 

 Această faza este situată, pe axa timpului, intre momentul facerii ofertei de a contracta 

și încheierea contractului definitiv, putând dura o perioada destul de lunga. De aceea negocierea 

precontractuala constituie o perioada fundamentala in geneza unui contract, ea condiționând 

conținutul și prin acesta executarea obligațiilor. Consultarea faptelor juridice din aceasta 

perioada poate  servi la interpretarea contractului. De asemenea, este momentul in care se nasc 

și faptele susceptibile de a vicia consimțământul uneia dintre părți. 

 Articolul prezintă formarea contractului in dreptul civil francez și dreptul civil belgian. 

 

➢ „Natura juridică și efectele promisiunii bilaterale de a contractat sub condiția obținerii 

unui împrumut”, Revista Dreptul, nr. 8 - 9/2009 ; 
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Rezumat 

 

 Elementul central al studiului este autonomia de voință a părților și efectele juridice ale 

acesteia. Mai precis, articolul analizează momentul întâlnirii celor voințelor celor două părți și 

condițiile ce trebuie întrunite pentru a produce efecte. 

 Așadar, acordul de voință este indispensabil la încheierea contractului, însă întâlnirea 

acestora nu poate avea loc doar dacă anumite condiții sunt îndeplinite.  

 

 

➢ „Practici comerciale - Tendințe actuale”, Revista de Drept Comercial, nr. 10/2008, co-

autor prof.univ.dr. Gheorghe STANCU. 

 

Rezumat 

 

 Schimburile comerciale prezinta un interes din ce in ce mai particular. Cu ocazia 

negocierilor in vederea încheierii unui contract, părțile folosesc o întreagă gamă de acte și fapte 

juridice care se exprimă in practica relațiilor comerciale sub forma unor clauze contractuale. 

Actele și faptele folosite de comercianți sunt cunoscute sub denumirea de uzanțe comerciale. 

 Studiul își propune sa prezinte aceste uzanțe comerciale in contextul practicii de afaceri 

și reglementarii lor juridice. 


