
C U R R I C U L U M   V I T A E 
 

Numele şi prenumele: Leş Ioan 
Data naşterii: 01 septembrie 1947. 
Locul naşterii: Făureşti, jud. Maramureş. 
Naţionalitatea: română. 
Starea civilă: căsătorit cu Leş Tulia Maria (profesor la Liceul “C. Noica” 

din Sibiu, în prezent pensionară); 
Domiciliu: Sibiu, str. Scoala de Înot, Bloc 4. 
Studii: Şcoala generală din Făureşti, Liceul “Gh. Şincai” din Baia Mare şi 

Facultatea de Drept Cluj-Napoca, promoţia 1970. 
Doctorat: obţinut în anul 1977, în domeniul dreptului procesual civil 
 
Activitate profesională:  
-1970-1975 avocat; 
-1975-1986 lector universitar la Facultatea de drept economic şi 

administrativ din Sibiu; 
-1986 judecător la Tribunalul judeţean Sibiu, ca urmare a desfiinţării 

Facultăţii de drept economic şi administrativ din Sibiu;  
-1987-1990 notar şef la Notariatul de stat judeţean Sibiu;  
-din 1991 profesor universitar titular la Facultatea de Drept “Simion 

Bărnuţiu” din Sibiu; 
-din anul 1997 conducător de doctorat în domeniul Dreptului procesual 

civil; 
-membru al Consiliului de conducere al Institutului Român pentru 

Drepturile Omului (de la înființare); 
-1998-2000 decan al Facultăţii de Drept a Universităţii Româno Germane 

din Sibiu; 
 - 2000-2001 decan al Facultăţii de Drept “Simion Bărnuţiu” din Sibiu; 
-2000-2002 preşedinte al Fundaţiei Universitare pentru Integrare Europeană 

din Sibiu; 
 -2000-2003 și 2012-2013 membru al Comisiei juridice de acreditare a 

titlurilor ştiinţifice şi universitare din M.E.N. 
- 2000-2004 membru al Comisiei juridice a C.N.E.A.A. (Comisia Naţională 

de Evaluare şi Acreditare Academică);  
- 2001-2003 Director coordonator al Institutului de Ştiinţe Administrative al 

României; 
-2008-2012 decan, Facultatea de Drept ”Simion Bărnuțiu” din Sibiu. 
-2011-2013 secretar general al Asociației Internaționale a Facultăților de 

Drept Latine; 



-din 2008 membru al Consiliului Științific al Institutului Internațional de 
Procedură civilă și Executare Silită, cu sediul la Paris; 

-din iunie 2013 secretar general și ulterior vicepreședinte al Asociațaiei 
Internaționale a Facultăților de Drept Latine; 

-membru al Comisiei Juridice (panel 4) al CNATDU (2013-2015); 
-din 2013 director al Revistei Juridice Latine (a AFDL); 
-din anul 2015 membru titular și vicepreședinte al Academiei de Științe 

Juridice din România; 
-din octombrie 2016 profesor emerit al Universității ”Lucian-Blaga” din 

Sibiu 
 
Activitate politică şi parlamentară: 
-1990-1992 deputat în Parlamentul României, în urma alegerilor din mai 

1990, în circumscripţia teritorială Sibiu; 
-1990-1991 vicepreşedinte al Comisiei de redactare a Constituţiei, calitate în 

care am participat la diferite reuniuni internaţionale şi am condus delegaţia care a 
prezentat, pentru prima dată, în decembrie 1990, tezele proiectului de Constituţie a 
României la Centrul O.N.U. din Geneva;  

-1990-1992 membru al Comisiei pentru drepturile omului din Camera 
Deputaţilor; 

-1990-1992 preşedinte al Grupului de prietenie România Venezuela din 
Parlamentul României;  

-membru fondator al Institutului Român pentru Drepturile Omului,  
-1991 vicepreşedinte al Societăţii Române pentru Naţiunile Unite; 
-1991 secretar general adjunct al Guvernului României şi şef al 

Departamentului Administraţiei Publice Locale; 
1990-1992 participant la lucrările Comisiei europene pentru democraţie prin 

drept, condusă de profesorul italian La Pergola (participant la trei conferinţe la 
Veneţia). 

 
Activitate diplomatică: 
-1992-1996 ambasador al României în Venezuela;  
-1994-1996 ambasador al României în Barbados şi Jamaica, cu reşedinţa în 
Caracas; 
-1995-1996 ambasador al României în Haiti, cu reşedinţa în Caracas; 
2004-2006 ambasador al României în Venezuela. 
 
Activitate ştiinţifică: 

 -autor a peste 40 tratate, cursuri şi monografii în domeniul ştiinţelor juridice 
(în care sunt incluse și unele ediții succesive); 



 -autor a peste 160 de articole şi comentarii de jurisprudenţă; 
 -articole şi interviuri în presa centrală şi locală din ţară şi străinătate, precum 
şi la posturile de televiziune, mai ales, în perioada mandatului parlamentar şi 
diplomatic (peste 30 de articole şi interviuri); 
 -participare la diferite conferinţe sau simpozioane internaţionale - Caracas, 
Merida, Valencia, Barcelona, Bucureşti, Sibiu, Havana, Santiago de Chile, 
Mendoza (Argentina), Cape Town, Marsillia, Rennes, Oajaca (Mexic), Linz și 
Wroslaw. 

 
Membru în consiliile științifice sau de redacție a următoarelor 

reviste de specialitate: 
 1.Revista Dreptul; 
 2.Revista română de drept privat; 
          3.Revista română de executare silită; 
          4.Revista Curierul judiciar; 
          5.Revista Facultății de Drept a Universității din Craiova; 
           6. Revista Facultății de Drept a Universității G.Bacovia din Bacău; 
           7. Revista Facultății de Drept a Universității P.Andrei din Iași. 
  8.Revue roumain de droit compare; 
            9.Revista pentru Drepturile Omului; 
            10. Revista Acta a Facultății de Drept ”Simion Bărnuțiu”; 
   11.Ius et Administratio, publicație a Facultății de Drept din Rzeszov-
Polonia. 
           

Limbi străine cunoscute: 
 -limba spaniolă - bine; 
 -limba franceză - bine (certificat de traducător din anul 1990); 
 -limba italiană şi portugheză - citit şi tradus. 

 
Prof. univ. dr. Ioan Leş 

 
 

 
 
 
 
 

 
Premii, ordine și alte distincții. 



1.”Orden del Libertador”, clasa I, cea mai înalt ordin  venezuelean; 
distincţia a fost acordată, de preşedintele Republicii Bolivariene a 
Venezuelei, la sfârşitul misiunii de ambasador în Venezuela, la data de 7 
august 2006; 

2.”Orden Andres Bello”, clasa I, acordad de preşedintele Statelor 
Unite ale Venezuelei în anul 1995, în timpul primei misiuni de ambasador la 
Caracas; 

3.Medalia de Aur a Uniunii Internaționale a Executorilor Judecătorești 
și Ofițerilor Judiciari; 

4.Distincţia de cetăţean de onoare a oraşului Barcelona (Venezuela); 
5.Distincţia de cetăţean de onoare a oraşului Valencia (Venezuela); 
6.Distincţia de cetăţean de onoare a oraşului San Cristobal  

(Venezuela); 
7.Premiul Academiei Romane “N. Titulescu” pe anul 2002 (decernat 

în anul 2004) pentru lucrarea Sisteme judiciare comparate; 
8.Premiul “Mihail Eliescu”, acordat de Uniunea Juriştilor din 

România, pe anul 1999, pentru lucrarea Principii şi Instituţii de Drept 
Procesual Civil”; 

9.Premiul “V. D. Zlătescu”, acordat de Uniunea Juriştilor din 
România, pe anul 2002, pentru lucrarea “Sisteme judiciare comparate”. 

10.Diplomă pentru merite deosebite în protecţia şi promovarea 
drepturilor omului, acordată de Institutul Român pentru Drepturile Omului, 
în anul 2002, cu prilejul celei de a 55-a aniversări a Declaraţiei Universale a 
Drepturilor Omului. 

11.Premiul ”Henri Capitant” acordat de ”Revista română de drept 
privat” și Editura Universul Juridic, pe anul 2007, pentru lucrarea Instituții 
judiciare contemporane, în colaborare cu "Asociatia Henri Capitant a 
prietenilor culturii juridice franceze – Romania" si Uniunea Nationala a 
Executorilor Judecătorești din Romania”; 

12.Premiul Savelly Zilberstein pentru cel mai bun articol publicat în 
anul 2012 în Revista română de executare silită de către Redacția Universul 
Juridic ; 

13.Premiul ”Ilie Stoenescu”, pe anul 2011, pentru lucrarea ”Noul Cod 
de procedură civilă – comentariu pe articole (art.1-449)”; 

14.Premiul ”Traian Ionașcu” al Revistei Române de Drept privat și a 
Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești  pe anul 2011 pentru lucrarea 
Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, vol. I, Editura 
C.H.Beck 2011; 



15.Premiul ”Mihail Eliescu” al Uniunii Juriștilor din România pentru 
lucrarea (în colaborare) Tratat de drept procesual civil, Universul Juridic 
2015. 

16.Premiul Revistei ”Dreptul” pentru publicistică științifică în 
domeniul dreptului, pe anul 2016 ; 

17.Diploma Universității ”Lucian Blaga” Sibiu ; 
18.Diploma și Medalia de membru de onoare al Uniunii Naționale a 

Barourilor din România; 
19.Medalia ”Tudor Drăganu”, acordat de Fundația ”Pro Iure” 

Tg.Mureșt ; 
20.Medalia Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești din 

România ; 
21.Medalia 20 de ani de la înființarea instituției notarului public, 

acordat de Uniunea Națională a Notarilor Publici din România (septembrie 
2015); 

22.Doctor honoris causa a Universității ”1 Decembrie” din Alba Iulia; 
23.Doctor honoris causa a Universității ”Petru Maior” Târgu Mureș. 
 
Activitatea ştiinţifică a autorului a fost remarcată şi în: 
1.Who’s Who in Romania, 2002-2012; 
2.The Contemporary Who’s Who 2002 editată de American 

Biographical Institute; 
3.Dicţionar româno-canadian al personalităţilor ştiinţifice, Ediţie 

bilingvă, 2003. 
  

 
                                                  Prof.univ.dr.h.c.Ioan Leș 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

LISTA LUCRĂRILOR ȘTIINȚIFICE 
I.Tratat, monografii și cursuri universitare 
1.Drept procesual civil, curs, Sibiu 1977; 

 2.Dreptul muncii, curs, Sibiu 1982; 
 3.Participarea părţilor în procesul civil, Editura Dacia, 1982; 
 4.Dicţionar de drept procesual civil (în colaborare), Editura 

Ştiinţifică, Bucureşti, 1983; 
 5.Soluţionarea litigiilor de muncă de comisiile de judecată, 

Editura Dacia, 1985; 
 6.Sancţiunile în dreptul procesual civil român, Editura 

Ştiinţifică, Bucureşti, 1988; 
 7.Procedurile speciale reglementate în Codul de procedură 

civilă, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1989; 
 8.Organizarea sistemului judiciar, a avocaturii şi a activităţii 

notariale, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1997; 
 9.Sancţiunile procedurale în materie civilă, Editura Lumina 

Lex, Bucureşti, 1997; 
 10.Secvenţe venezuelene, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 

1997; 
 11.Principii şi instituţii de drept procesual civil, Editura 

Lumina Lex, Bucureşti, vol. I, 1998; 
 12.Principii şi instituţii de drept procesual civil, Editura 

Lumina Lex, Bucureşti, vol. II, 1999; 
13.Principii şi instituţii de drept procesual civil, Editura Lumina 

Lex, Bucureşti, vol. III, 1999; 
 14.Rumania: Un cambio hacia la democracia, El Parlamento 

de Venezuela, 1993; 
 15.Drept procesual civil, Editura Europa Nova, Lugoj, 2000; 
 16.Proceduri civile speciale, Editura All Beck, Bucureşti, 

2001; 
 17.Drept procesual civil-Curs universitar, Editura All Beck, 

Bucureşti, 2001; 
 18. Comentariile Codului de procedură civilă, Editura All 

Beck, Bucureşti, 2001, vol. I; 
 19. Comentariile Codului de procedură civilă, Editura All 

Beck, Bucureşti, 2001, vol. II; 
 20.Manual de drept notarial, Editura All Beck, Bucureşti, 

2001; 



 21.Drept procesual civil, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 
2002; 

 22.Sisteme judiciare comparate, Editura All Beck, Bucureşti, 
2002; 

 23.Tratat de drept procesual civil, Editura Al Beck, Ediţia a 
II-a, Bucureşti, 2003; 

 24.Proceduri civile speciale, Editura All Beck, Ediţia a II-a, 
Bucureşti, 2003; 

 25.Instituţii de drept civil şi drept procesual civil (în 
colaborare), Editura Naţional, Bucureşti, 2004; 

 26.Drept procesual civil-curs universitar, Editura Academica, 
Bucureşti, 2004; 

 27.Organizarea sistemului judiciar românesc, Editura Al 
Beck, Bucureşti, 2004; 

 28.Organizarea sistemului judiciar în dreptul comparat, 
Editura Al Beck, Bucureşti, 2005; 

 29.Drept procesual civil-Tratat, Editura Al Beck, ediţia a III, 
Bucureşti, 2005; 

 30.Codul de procedură civilă. Comentarii pe articole, Ediţia a 
II-a, Editura All Beck, Bucureşti, 2005; 

 31.Instituţii de drep civil şi procesual civil-Curs pentru 
licenţă (în colaborare), Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2007; 

 32.Codul de procedură civilă-comentariu pe articole, Ediţia a 
III-a,  Editura CH.Beck, Bucureşti, 2007 ; 

 33.Dicţionar de drept procesual civil (în colaborare), Editura 
Hamangiu, 2007 ; 

 34.Legislaţia executării silite. Comentarii şi explicaţii pe 
articole, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2007 ; 

 35.Instituţii judiciare contemporane, Editura C.H.Beck, 
Bucureşti, 2007; 

 36.Tratat de drept procesual civil, C.H.Beck, 2008; 
 37.Părţile în procesul civil, C.H.Beck, 2008; 
 38.Sancţiunile în procesul civil, Hamangiu, 2008; 
 39.Instituţii de drept civil şi drept procesual civil, Editura 

Lumina Lex, 2008; 
 40.Manual de drept notarial, Editura C.H.Beck, 2008; 
 41.Studii de drept judiciar privat, Editura C.H.Beck, 

Bucureşti, 2008; 
 42.Instituţii de drept procesual civil, Editura Cermaprint, 

Bucureşti, 2008; 



 43.Instituţii de drept civil şi drept procesual civil, Curs 
selectiv pentru licenţă, Lumina Lex, Bucureşti, 2009; 

      44.Tratat de drept procesual civil, Editura C.H.Beck, Editia a 
V-a, București 2010; 

 45.Noul Cod de procedură civilă – comentariu pe articole, 
vol. I, Editura C.H.Beck, 2011; 

 46.Studii de drept judiciar privat, Universul Juridic 2012 
      47. Noul Cod de procedură civilă – comentariu pe articole, 

Editura C.H.Beck, 2013; 
 48.Tratat de drept procesual civil, Universul Juridic, vol. I 

2014; 
      49.Elemente de drept notarial, C.H.Beck, Ediția a III-a, 2014; 
 50.Tratat de drept procesual civil, Universul Juridic 2015, 

vol. II, în colaborare, autor și coordonator de volum; 
 51.Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, 

Ediția a II-a, C.H.Beck, București 2015. 
 
      II. Articole, studii și comentarii de jurisprudență 

1.Stabilirea paternităţii, în R.R.D. nr. 3/1976; 
 2.Renunţarea la judecată şi la drept, R. R. D. nr. 6/1978; 
 3.Cu privire la participarea terţelor persoane în litigiile de 

muncă, R.R.D. nr. 12/1979; 
 4.Propuneri de lege ferenda referitoare la consecinţa lipsei de 

calitate procesuală a uneia din părţi, în R. R. D. nr. 4/1980; 
 5.Excepţia autorităţii de lucru judecat, în R. R. D. nr. 9/1980; 
 6.Observaţii privind soluţiile ce se pronunţă de către 

instanţele judecătoreşti în unele situaţii speciale, în R. R. D. nr. 6/1981; 
 7.Determinarea calităţii procesuale în unele situaţii speciale, 

R. R. D. nr. 10/1981; 
 8.Contestaţe la executare, R. R. D. nr. 9/1982; 
 9.Perimare.R. R. D. nr. 6/1982; 
 10.Acţiune. Nesemnare de către una din părţi, R. R. D. nr. 

1/1983; 
 11.Consideraţii asupra inadmisibilităţii teoriei actelor 

inexistente în dreptul procesual civil, R. R. D. nr. 7/1985; 
 12.Răspundere materială, R. R. D. nr. 9/1986; 
 13.Incidente privitoare la competenţa de soluţionare a 

litigiilor dintre unităţile economice, R. R. D. nr. 3/1986; 
 14.Exercitarea unor atribuţii ale disponibilităţii în litigiile de 

muncă, în R. R. D. nr. 1/1986; 



 15.Acţiunea civilă a solventului împotriva accipientului, R. 
R. D. nr. 5/1987; 

 16.Răspundere materială. Termen de emitere a deciziei de 
imputare, R. R. D. nr. 7/1987; 

 17.Greşeli materiale. Hotărâre, R. R. D. nr.10/1987; 
 18.Răspundere civilă delictuală, R.R.D. nr. 1/1988; 
 19.Termenul de înstrăinare a celei de-a doua locuinţe, 

R.R.D.nr. 6/1988; 
 20.Încheiere de admitere în principiu. Nulitate.Nesemnare, 

R.R.D. nr. 8/1988; 
 21.Poprire.Pensie de întreţinere. R.R.D. nr. 11/1988; 
 22.Reflecţii asupra nulităţii determinate de nesemnarea 

hotărârii judecătoreşti de cel puţin unul dintre membri completului de 
judecată, R.R.D. nr. 2/1989; 

 23.Natura juridică a acţiunii civile şi a prescripţiei extinctive, 
S.C.J. nr. 4/1985; 

 24.Consideraţii de lege ferenda asupra căilor de atac ce pot fi 
exercitate în materia executării silite imobiliare, S.C.J. nr. 2/1985; 

 25.Consideraţii asupra competenţei de soluţionare a litigiilor 
de muncă de către organele de conducere colectivă sau de organul 
ierarhic superior, S.C.J. nr. 2/1984; 

 26.Hotărârile pronunţate de instanţele judecătoreşti în litigiile 
dintre unităţile socialiste, S.C.J. nr. 1/1987; 

 27.Din practica Tribunalului judeţean Sibiu în materia 
dreptului procesual civil, S.C.J. nr. 3/1987; 

 28.Extinderea cadrului procesual în litigiile dintre unităţile 
socialiste, în S.C.J. nr. 4/1987; 

 29.Răspunderea materială privind calitatea produselor, 
Revista Economică.Supliment nr. 4-25/1978; 

 30.Participarea organelor sindicale la soluţionarea litigiilor 
de muncă, în Revista Economică nr. 6/1981; 

 31.Aspecte privind soluţionarea unor litigii de muncă de 
către organele administrative, Revista Economică, Supliment nr. 
26/1980; 

 32.Desfacerea contractului de muncă în temeiul art. 130 lit.k 
din Codul muncii, Revista Economică, Supliment nr. 27/1980; 

 33.Consideraţii asupra răspunderii pentru neexecutarea 
hotărârii de reintegrare, Revista Economic, Supliment nr. 34/1980; 

 34.Soluţionarea conflictelor de competenţă dintre organele de 
jurisdicţie a muncii, Revista economică, Supliment nr. 38/1980; 



 35.Participarea părţilor în litigiile de muncă, Revista 
Economică, Supliment nr. 24/1981; 

 36.Determinarea competenţei după criteriul valoric, în 
Revista Economică, Supliment nr. 31/1981; 

 37.Consideraţii asupra motivării unor acte de dreptul muncii, 
în Revista Economică, Supliment nr. 33/1981; 

 38.Întâmpinarea şi acţiunea reconvenţionlă, în Revista 
Economică, Supliment nr. 44/1981; 

 39.Sesizarea comisiilor de judecată în litigiile de muncă, în 
Revista Economică, Supliment nr. 7/1982; 

 40.Termenele de sesizare a comisiilor de judecată, în Revista 
Economică, Supliment, nr. 31/1982; 

 41.Determinarea competenţei de soluţionare a contestaţiilor 
îndreptate împotriva sancţiunilor disciplinare, în Revista Economică, 
Supliment nr. 47/1982; 

 42.Consideraţii asupra soluţionării plângerilor reglementate 
prin Decretul nr. 92/1976, în Revista Economică, Supliment nr. 
29/1985; 

 43.Consideraţii asupra competenţei de soluţionare a litigiilor 
dintre unităţile socialiste de către instanţele judecătoreşti, în Revista 
Economică, Supliment nr. 45/1985; 

 44.Poziţia procesuală a funcţionarului introdus în cauză în 
temeiul art. 8 din Legea nr. 1/1967, în Buletin Ştiinţific, seria Drept, 
1978; 

 45.Organizarea sistemului judiciar canadian, în Dreptul nr. 
3/1998; 

 46.Statul de drept şi răspunderea juridică a judecătorilor, în 
Dreptul nr. 5/1997; 

 47.Răspunderea juridică a notarilor publici, în Dreptul nr. 
9/1997; 

 48.În legătură cu natura juridică şi puterea doveditoare a 
certificatului de moştenitor, precum şi cu acţiunea în anularea acestuia, 
Dreptul nr.11/1997; 

 49.Avocatul poporului instituţie a statului de drept, Dreptul 
nr. 71997; 

 50.Consideraţii asupra autorităţii lucrului judecat în cauzele 
de divorţ (în colaborare), Dreptul nr. 2-3/1991; 

 51.Ombudsmanul canadian, în Drepturile Omului nr. 5/1995; 
 52.Protecţia juridică a drepturilor omului în America Latină, 

în Drepturile Omului nr. 4/1992; 



 53.Garanţii ale respectării drepturilor omului în legislaţia 
românească, Drepturile Omului nr. 4/1991; 

 54.Ombudsmanul în America Latină, Drepturile Omului nr. 
5/1995; 

 55.Căile de atac exercitate împotriva hotărârilor pronunţate 
de instanţele Curţii de Conturi, în Juridica nr. 1/2000; 

 56.Consideraţii privitoare la modificarea şi completarea 
Codului de procedură civilă, Juridica nr. 9/2000; 

 57.Los cambios democraticos en Rumania, Bolletin de 
L’Academia Nacional de Historia, Caracas, 1993; 

 58.Procedura de soluţionare a litigiilor comerciale, Juridica 
nr. 3/2001; 

 59.Consideraţii asupra justiţiei administrative, în Juridica nr. 
9-10/2001; 

 60.Mijloace procedurale destinate a remedia sau reforma 
greşelile săvârşite în cursul executării silite, în Acta Universitattis 
Cibiensis, nr. 1/2001; 

 61.Quelques reflections su la justice constitutionelle en 
Roumanie,  

Modernizarea administraţiei publice în contextul integrării 
europene, Editura All Beck, Bucureşti, 2002; 

 62.Die Juristenausbildung in Rumanien, în Jahrbuch fur 
Ostrecht, Band 43 (2002), Verlag C. H. Beck, p. 145-162; 

 63.Las grandes transformaciones del systema politico y 
juridico Rumano, Revista de Estudios Europeos nr.32 sept. dec. 2002; 

 64.Spre un sistem judiciar cu instanţe specializate, 
Pandectele Romane, nr. 3/2003; 

 65.Sistemul dublului grad de jurisdicţie, în Revista de drept 
comercial, nr. 3/2003; 

 66.Consideraţii privind statutul judecătorilor în perspectiva 
unei noi organizări a Consiliului Superior al Magistraturii, Curierul 
Judiciar nr. 6/2003; 

 67.Noile modificări aduse Codului de procedură civilă prin 
O.U.G. nr. 58/2003, C.J. nr. 6/2004; 

 68.Competenţa şi procedura de soluţionare a litigiilor de 
muncă-recenzie D. Radu, în R. R. D. nr. /1978; 

 69.Procedura civilă-recenzie I. Nevai, I. Szilberecki, în R. R. 
D. nr. 10/1978; 

 70.Comentarios ao Codigo de Processo Civil- recenzie C. A. 
Barbi, R. R. D. nr. 5/1979; 



 71.Excepţiile de procedură în procesul civil-recenzie prof. 
Al.Bacaci, S. C. J. nr. 3/1984; 

 72.Consideraţii doctrinare şi jurisprudenţiale asupra soluţiilor 
pronunţate de instanţele de apel, Curierul Judiciar nr. 3/2004; 

 73.Implicaţiile teoretice şi practice determinate de viitoarea 
organizare a instanţei supreme, Pandectele Române, Supliment 2004. In 
onorem I. Deleanu, în Culegere de Studii.  

 74.Consideraţii privind statutul judecătorilor şi perspectiva 
unei noi organizări a Consiliului Superior al Magistraturii în lumina 
Legii nr. 161/2003, în Curierul Judiciar nr. 6/2003; 

 75.Noua reglementare privitoare la organizarea şi exercitarea 
profesiei de consilier juridic (în colaborare), Revista de drept comercial 
nr. 3/2004; 

 76.Implicaţiile reformei constituţionale asupra participării 
persoanelor din afara magistraturii la înfăptuirea actului de justiţie, 
Dreptul nr. 4/2004; 

 77.Examen de drept comparat asupra sistemelor moderne de 
autoguvernare a magistraturii şi cu privire la noile reglementări 
adoptate de Parlamentul României, Dreptul nr. 11/2004; 

 78.Consideraţii asupra noului statut al corpului diplomatic, în 
C. J. nr. 2/2004. 

 79.Controlul constituţionalităţii legilor în America Latină, în 
Acta Universitatis Lucian Blaga nr. 1-2/2003; 

 80.Noile modificări aduse Codului de procedură civilă prin 
O.U.G. nr. 58/2003, în Dreptul nr. 10/2003; 

 81.Controlul constituţionalităţii legilor în America Latină, în 
Repere ale dezvoltării la început de mileniu, Tg.Mureş, Universitatea 
“Dimitrie Cantemir”, 2004; 

 82.Admisibilitatea probelor în cadrul recursului devolutiv 
regelementat de art. 4011 C. proc. civ., în Curierul Judiciar nr. 10/2005 ; 

 83.Întâmpinarea-realităţi şi perspective, în C. J. nr. 9/2006; 
 84.Examen teoretic asupra modificărilor aduse Codului de 

procedură civilă prin Legea nr. 459/2006, în C. J. nr. 1/2007; 
 85.Regimul juridic al încheierilor prevăzute de art. 1084-1085 

C. proc. civ., în Dreptul nr. 12/2006; 
 86.L’influence du modele juridictionnel francais sur le droit 

roumaine », în Les Institutions napoleoniennes, L”Harmattan, 2006; 
87.Legitimarea procesuală activă a executorului judecătoresc, 

R.E.S. nr. 1/2007; 



88.Examen critic asupra unor soluţii pronunţate de instanţa 
constituţională în materia recursului civil, în P.R. nr. 1/2007 ; 

89.Admisibilitatea exercitării acţiunilor strict persoanale de către 
procuror, în C.J. nr. 4/2007; 

90.Consideraţii teoretice şi practice privitoare la aplicarea 
dispoziţiilor cuprinse în art. 3712 C. proc. civ., în R.E.S. nr. 11-
12/2007; 

91. Implicaţiile europenizării şi internaţionalizării dreptului 
procesual civil, în Acta Universitatis Cibiniensis, nr.1-2/2007; 

92. Noi consideraţii „de lege lata” şi „de lege ferenda” cu privire 
la aplicarea art. 274 alin. 3 C. pr. civ., în Dreptul nr. 4/2008; 

93.Forţa executorie şi puterea lucrului judecat, în Curierul 
Judiciar, nr. 1/2008; 

94.Îndeplinirea obligaţiei în cursul urmăririi silite imobiliare, în 
Dreptul nr.5 /2008; 

95.Sisteme latino-americane de control a constituţionalităţii 
legilor, în Ad Honorem Ion Dogaru. Studii alese, All Beck, 2005; 

96.Interferenţe procedurale între contestaţia la executare şi 
plângerea reglementată de art. 53 din Legea nr. 188/2000, în P.R. nr. 
1/2008; 

97.Convergenţe şi necorelări privitoare la statutul unor profesii 
juridice liberale, în Revista Română de Drept Privat, nr.3/2008; 

98.Incompatibilităţi şi interdicţii privind pe magistraţi, în Revista 
Română de Drept Privat nr. 1/2008; 

99.Consideraţii teoretice şi practice asupra redactării minutei, în 
Dreptul nr. 7/2008; 

100.Titlul executoriu european pentru creanţele necontestate, în 
Revista Română de Drept Privat, nr. 2/2008 (în colaborare); 

101.Dreptul de opţiune între cererea de completare a hotărârii şi 
exercitarea apelului sau recursului, în Dreptul nr. 11/2008. 

102.Efectul devolutiv al recursului reglementat de art. 4011 
C.proc.civ., în Acta Universitatis, nr. 2/2008; 

103.Asigurarea unei jurisprudenţe unitare în perspectiva 
viitorului Cod de procedură civilă, în Curierul judiciar nr. 11/2008; 

104.Acțiunea civilă în viziunea proiectului noului Cod de 
procedură civilă, în Acta Universitatis Lucian Blaga nr. 2/2008; 

105.Cererea de chemare în judecată în reglementările europene, 
în Curierul Judiciar, nr. 1/2009; 

106.Reglementări naţionale şi comunitare privind soluţionarea 
cererilor cu valoare redusă, în R.R.D.P. nr. 1/2009; 



 107.Spre un mare cod de procedură civilă, în Curierul judiciar 
nr. 11/2009;  

108.Competența materială în concepția Proiectului Codului de 
procedură civilă, în vol. Liber amicorum Nicolae Popa, Editura 
Hamangiu, 2009, p. 62-72. 

109. Pe marginea unei decizii de neconstituţionalitate, în revista 
română de drept privat nr. 2/2009; 

110.Învățământul juridic românesc – realități și perspective, în 
Dreptul nr. 3/2010; 

111.Le role de l’huissier de justice dans la perspective du 
nouveau Code roumain de procedure civile, în Liber Amicorum Jaques 
Isnard, Passerelle, Editons Juridques et Techiques, Paris 2009; 

112.O guvernare exemplară a magistraturii, Curierul judiciar nr. 
2/2010. 

113.Quellques considerations sur la clasification des biens, 
Revue roumain de droit compare, nr. 1 /2010; 

    114. Actul introductiv de instanță în procedura civilă română, în 
monografia Conferința Internațională Europa Judiciară: 10 ani după 
Consiliul de la Tampere, Editura Universul Juridic, București 2010 și 
Raportul de sinteză publicat în aceeași lucrare; 

     115.Garantarea imparțialității judecătorilor în concepția noului 
Cod de procedură civilă, în Revista Română de Drept Privat, nr. 1/2010 
2011 (rezumat în Social Science Research Network 2013); 
         116.Medierea și împăcarea părților în concepția Noului cod de 
procedură civilă, în Curierul judiciar nr. 12/2010; 

     117.Dispozitivul hotărârii judecătorești și procedura de filtrare a 
recursului în perspectiva noului cod de procedură civilă, în Dreptul nr. 
9/2010; 

     118.Intervenția terților în concepția noului cod de procedură 
civilă, în Acta Universitatis Lucian Blaga nr. 1/2010; 

119.Reflecții – parțial critice – asupra modificărilor și 
completărilor aduse Codului de procedură civilă prin Legea nr. 
202/2010 pentru accelerarea proceselor, în Dreptul nr. 1/2011 (rezumat 
în Social Science Research Network 2011); 

120.Implicațiilor Noului cod de procedură civilă și ale Legii nr. 
202/2010 asupra procedurilor notariale, în Dreptul nr. 5/2011 2013 
(rezumat în Social Science Research Network 2013); 

121.Reglementarea probelor în Noul Cod de procedură civilă, 
R.R.D.P. nr. 1/2011 (rezumat în Social Science Research Network 
2011); 



122.Recursul în interesul legii în Noul cod de procedură civilă, în 
P.R. nr. 5/2011; 

123.Aspectos procesales relacionados con el incumplimiento de 
las normas de competencia en Rumania, în volumul La aplicacion 
privada del derecho de la competencia, Lex Nova, Valladolid 2011, 
precum și în vol. Private enforcement of Competition Law, European 
union, Gobierno de Espagna, Ministerio de Justicia, Instituto de 
Estudios Europeos, Lex Nova Valladolid 2011; 

124.Încheierile executorului judecătoresc în Noul cod de 
procedură civilă (în colaborare cu A. Stoica), în R.R.D.P. nr. 4/2011; 

125.Hotărârea arbitrală în reglementarea Noului cod de 
procedură civilă, în Dreptul nr. 11/20112013 (rezumat în Social 
Science Research Network 2011); 

126.Examen sumar al rolului activ al executorului judecătoresc 
în condițiile noilor reglementări procesuale, în lucrarea Conferința 
internațională ”Executorul judecătoresc între rol activ și organ de 
jurisdicție, 25-27 august 2011, Tîrgu-Mureș, Universul Juridic 2011; 

127.Competența materială a instanțelor judecătorești în 
reglementarea Noului Cod de procedură civilă, în Noile Coduri ale 
României, Universul Juridic 2011; 

128.Contestația în anulare în noul cod de procedură civilă, în 
Curierul judiciar nr.4/2012. 

129.Procedura de executare a hotărârilor judecătorești referitoare 
la minori, în Culegere de studii. In honorem Al.Bacaci și O.Ungureanu, 
Universul Juridic 2012. 

130.Procedura judiciară necontencioasă în Noul cod de 
procedură civilă, în vol. In honorem Radu Motica. 20 de ani de 
învășămînt juridic la Timișoara,Universul Juridic 2012. 

131.Noua procedura a evacuării din imobilele deținute fără drept 
în Acta ULBS nr. 1/2011; 

132.Reforma sistemului judiciar și răspunderea magistraților în 
România, în Acta nr. 2/2012; 

133.Competența execuțională în Noul Cod de procedură civilă, 
Conferința Internațională ”Executarea silită în reglementarea Noului 
Cod de procedură civilă Tg. Mureș 30 august-1 septembrie 2012, 
Editura Universul Juridic 2012; 

134.Considerații asupra lichidării cheltuielilor de executare în 
materie civilă, în Revista Română de executare silită nr.3/2012 2013 
(rezumat în Social Science Research Network 2013); 

135.Aspecte particulare privind competența instanțelor 



judecătorești în NCPC, în Pandectele Române nr. 2/2013 (rezumat în 
Social Science Research Network 2013); 

136.Contestația la executare în Noul Cod de procedură civilă, 
Conferința internațională, Constanța septembrie 2012, lucrare publicată 
în Revista Conferinței, editată de Universul Juridic 2013; 

137.Reprezentarea și asistarea părților prin avocat sau consilier 
juridic în lumina NCPC, în Dreptul nr. 5/2013; 

138.Sancțiunile aplicabile în cazul neparticipării părților la 
ședința de informare asupra avantajelor medierii în lumina NCPC și a 
modificărilor aduse Legii nr. 192/2006, în Dreptul nr. 6/2013; 

139.O inovație criticabilă în noile reglementări privitoare la 
procedura arbitrală, în Dreptul nr. 7/2013; 

140.Contestația la executare în reglementarea Noului cod de 
procedură civilă, în Revista română de executare silită nr. 1/2013; 

141.Considerații comparatiste asupra procedurii de regularizare a 
actului introductiv de instanță, în Revista de drept privat (Republica 
Moldova), nr. 1/2013; 

142.Medierea litigiilor civile în unele țări europene, în 
Conferința internațională a Asociației Facultăților de Drept Latine, 
Sibiu 2013; 

143.Competența internațională a instanțelor române în 
reglementarea Noului Cod de procedură civilă, în Drept și drepturi – 
tradiție și modernitate. In Honorem Ion Deleanu, Universul Juridic 
2013;  

144.Reflecții doctrinare asupra procedurii de regularizare a 
cererii de chemare în judecată, în volum omagial Liviu Pop, Universul 
Juridic 2015; 

145.Procedura de regularizare a cererii de chemare în judecată și 
actele de dispoziție a părților în procesul civil, în Revista română de 
drept privat nr. 1/2014; 

146.Reflecții asupra raportului dintre normele procedurii 
arbitrale și cele ale NCPC, în Arbitrajul nr.1/2015; 

147.Nulitatea actelor de procedură în Noul Cod de procedură 
civilă, în Revista ”Acta” nr.1/2014; 

148.Rolul activ al judecătorului în contextul NCPC, în Revista 
AFDL - volumul Conferința internațională, Sibiu iunie 2014-Acta 
Universitatis Lucian Blaga nr.1/2014 și în vol. Conferința internațională 
Reformele relative la consolidarea statului de drept în țările europene, 
Universul Juridic 2015; 

149.Nulitatea actelor de procedură și de executare silită, în 



volumul Conferinței internaționale, Constanța, aprilie 2014; 
150.Reflections on the New Roumainan Codes, în Jus et 

Administratio, nr.4/2014, Rzeszow; 
151.Proiectul Codului mondial al executării – o simplă utopie 

sau o realitate foarte apropiată ?, în Curierul judiciar nr.9 /2014; 
152.Considerații asupra răspunderii statului pentru neexecutarea 

titlurilor executorii, în Conferința Internațională ”Executarea silită în 
reglementarea Noului Cod de procedură civilă” Tg. Mureș 27-29 august 
2015, Editura Universul Juridic 2015 și în Revista română de executare 
silită, nr.2/2015; 

153.Comparative thoughts on Administrative justice in Romania 
(în colaborare), în vol. W Kregu Zagadnien Konstytucjonallizmu oraz 
wspolczesnego panstwa, RS Druk, Rzeszov 2015; 

154.Controlul judecătoresc asupra actelor de dispoziție a părților 
în procesul civil, în Dreptul nr. 3/2016; 

155.Examen comparativ asupra răspunderii patrimoniale a 
magistraților, în Dreptul nr. 4/2016; 

156.Răspunderea patrimonială a arbitrilor, în Revista română de 
arbitraj nr. 3/2016; 

157.Reformă și antireformă în învățământul juridic, în Dreptul 
nr. 7/2016; 

158. Revolta Curții Constituționale împotriva Noului Cod de 
procedură civilă, în Acta Universitatis Lucian Blaga nr.2 /2015; 
         159.  Considerații asupra a două proiecte de lege cu incidență în 

materia executării silite, (în colaborare) în volumul Conferința internațională 
”Procesul civil și executarea silită”, Tg. Mureș 25-27 august 2016, Universul 
juridic 2016, p. 24-34; 

     160.Opinii cu privire la pensionarea cadrelor didactice din 
învățământul superior, în Dreptul nr.11/2016; 

     161.Aprecieri sumare asupra caracterului nefondat al recursului, 
Curierul judiciar nr.1/2017. 

 
III.PARTICIPĂRI LA CONGRESE, SIMPOZIOANE SAU 

CONFERINŢE INTERNAŢIONALE 
 1.Participare la seminarul organizat de Centrul ONU de la Geneva în 
legătură cu proiectul noii Constituţii a României (şeful delegaţiei 
parlamentare româneşti)-decembrie 1991; 
 2.Participare la seminarul organizat de Centrul ONU de la Generva în 
legătură cu respectarea drepturilor omului în ţările din Europa de Est-Kiev-
septembrie 1990  (membru al delegaţiei române); 



3.La reforma constitucional en Rumania, Universidad de Valencia-
Instituto de Derecho Comparado,  Venezuela, 1994; 
 4.La reforma constitucional en Rumania, Universidad de Merida-
Venezuela, 1995; 

5.La reforma constitucional en Rumania, Universidad Central de 
Venezuela, Caracas 1995; 

6.El Notariado Publico en Rumania, Uniunea Notarilor Publici din 
Mexic, Oxaca, 1998; 

7.Participare la Congresul Canadiştilor din Germania, 2000; 
8.Participare la Congresul Institutului Internaţional de Ştiinţe 

Administrative de la Bologna, 2000; 
9.Marile transformări ale dreptului românesc, conferinţă la 

Universitatea din Rennes I, 2000; 
10.Reflexion sur l’influence du droit canadienne sur le droit roumain, 

comunicare prezentată la Congresul internaţional al canadiştilor de la 
Bucureşti-26-29 octombrie 2001; 

11.L’influence du modele juridictionel francais en Roumanie, 
conferinţă prezentată la congresul consacrat “Les Institutions 
napoleoniennes, Universite de Rennes I, 21-22 novembre 2002. 

12.Considerații asupra unei noi clasificări a bunurilor, Congresul 
Uniunii Internaționale a Executorilor Judecătorești, Marsilia, septembrie 
2009; 
  13.Învățământul juridic în România. Universitatea Autonomă din 
Temuco și Santiago de Chile, noiembrie 2009; 
  14.Organizarea sistemului judiciar și statutul magistraților în 
România, Curtea Supremă din Mendoza -Argentina, noiembrie 2009; 

15.Sistemul probatoriu în materie civilă, Universitatea din Mendoza - 
Argentina, noiembrie 2009; 
   16.Competența și procedura de soluționare a litigiilor privitoare la 
dreptul concurenței, conferință organizată la Sibiu de Facultatea de Drept 
”Simion Bărnuțiu” și Facultatea de Drept a Universității din Valladolid, mai 
2010. 
 17.Participare la Congresul privind dreptul concurenței de la 
Valladolid-Spania, noiembrie 2010; 
 18.Rolul justiției și buna guvernare în România, conferință 
internațională, Linz, septembrie 2011; 
  19.Le Status de la profession de l’huissier de justice, Cap Town, mai 
2012 – Congresul Uniunii Internaționale a Executorilor Judecătorești; 
           20.Noul Cod de procedură civilă al României. Prezentare comparativă 
cu cel din Republica Moldova, conferință prezentată la Curtea Supremă de 



Justiție a Republicii Moldova și la Universitatea de Stat din R.Moldova, 5 
aprilie 2013; 
 21.Medierea în unele țări europene. Primul Congres al Asociației 
Internaționale a Facultăților de Drept Latine, Sibiu - iunie 2013; 
           22.Participare la lucrările Consiliului Științific al Institutului 
Internațional de procedură civilă și Executare silită, în cadrul căruia s-a 
adoptat Codul mondial al executării (iulie 2014) și la care am participat în 
calitate de membru al acestui organism științific; 
 23.Participare la Congresul Uniunii Internaționale a Executorilor 
Judecătorești, Madrid 2-5 iunie 2015; 
           24.Participare la Conferința ”Reconstructing Latinity Interdiciplinary 
and Trandisciplinary Approaches – Latinity and Globalization” organizat de 
Universitatea ”Lucian Blaga” Sibiu, 2-3 iulie 2015; 
 25.Participare la Conferința ”Law and its chalenges – in socio-
economic and administrative field” organizată de Universitatea ”1 
Decembrie” Alba Iulia; 
 26.Participare la Conferința Internațională ”Responsability and legal 
Liability in Performing regulated Professions”, organizată de Universitatea 
Consorțiu TG.Mureș, august 2015; 
 27.Participare la Congresul internațional al Asociației Internaționale a 
Facultăților de Drept Latine cu tema ”Întrepinderile mici și mijlocii și 
Dreptul”, Lisabona 6-7 octombrie 2016.  
 
 
              Prof.univ.dr. h.c.Ioan Leș 
Vicepreședinte al Academiei de Științe Juridice din România 


