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   CURRICULUM VITAE 

 

INFORMAŢII 

PERSONALE 

 

Nume / Prenume Puie  Oliviu 

Adresa Nr.80, Str. Alexandru Cazaban , Bl. S80, et. 5, ap.85, Oradea, România 

Telefon  0747297044 

E-mail oliviupuie@yahoo.com 

Cetăţenia 

Starea civilă 

Română 

Divorţat, un copil 

Data naşterii 14.10.1957 

  

EXPERIENŢĂ 

PROFESIONALĂ 

 

Perioada 
 

1982 – 1993.  

Funcţia sau postul ocupat 

 

Inginer geodez. 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 

Efectuarea de măsurători geodezice şi topografice, întocmirea de planuri 

şi hărţi topografice. 

Numele şi adresa 

angajatorului 

 

Oficiul de Gospodărire a Apelor Sălaj, Zalău ; 

 

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

 

Activităţi de ordin tehnic. 

Perioada 
 

1993 -  1994. 

Funcţia sau postul ocupat 

 

Inspector  de  specialitate în  cadrul  Direcţiei  de Urbanism , Amenajarea 

teritoriului  şi Lucrări Publice din cadrul  Consiliului  Judeţean  Sălaj ; 

 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 

Verificarea documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului. 

Numele şi adresa 

angajatorului 

 

Consiliul  Judeţean  Sălaj 

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

 

Activităţi de ordin tehnic. 

Perioada 
 

1994-1997. 

Funcţia sau postul ocupat 

 

  Consilier  Juridic  la serviciul Controlul  legalităţii  actelor şi contencios  

administrativ  din  cadrul  Prefecturii  judeţului  Sălaj . 

 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 

Verificarea legalităţii actelor administrative adoptate de către autorităţile 

administraţiei publice locale. 

Numele şi adresa Prefectura judeţului  Sălaj. 
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angajatorului 

 

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

 

Activităţi de ordin juridic. 

Perioada 
 

1997 – 2000 

Funcţia sau postul ocupat 

 

şef  serviciu  controlul  legalităţii actelor  şi contencios  administrativ  din  

cadrul  Prefecturii  judeţului  Sălaj. 

 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 

Coordonarea şi verificarea legalităţii actelor administrative adoptate de 

către autorităţile administraţiei publice locale 

Numele şi adresa 

angajatorului 

 

Prefectura judeţului  Sălaj. 

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

 

Activităţi de ordin juridic 

Perioada 
 

2000-2001 

Funcţia sau postul ocupat 

 

coordonator  al  corpului  de control  al Prefectului  Sălaj 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 

Verificarea de sesizări şi reclamaţii adresate Prefecturii judeţului Sălaj. 

Numele şi adresa 

angajatorului 

 

Prefectura judeţului  Sălaj. 

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

 

Activităţi de ordin juridic. 

Perioada 

 
2001-2002 

Funcţia sau postul ocupat 

 

Consilier juridic  în  cadrul  Direcţiei  Controlului   legalităţii  actelor  şi  

control  administrativ. 

 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 

Verificarea legalităţii actelor administrative adoptate de către autorităţile 

administraţiei publice locale, probleme referitoare la aplicarea Legii nr. 

10/2001. 

 

Numele şi adresa 

angajatorului 

 

Prefectura judeţului  Sălaj. 

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

 

Activităţi de ordin juridic. 

Perioada 
 

18  februarie  2002 – 18  iunie 2002 

Funcţia sau postul ocupat 

 

Consilier juridic în cadrul S.C.  Gospodărie  Comunală Sălaj S.A 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

Formularea de acţiuni la instanţele judecătoreşti referitoare la recuperarea 

de creanţe, precum şi alte acţiuni la instanţele judecătoreşti. 
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Numele şi adresa 

angajatorului 

 

S.C.  Gospodărie  Comunală Sălaj S.A. 

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

 

Activităţi de ordin juridic. 

Perioada 
 

18  iunie  2002 – 1 iulie 2006.  

Funcţia sau postul ocupat 

 

Consilier  juridic în cadrul  S.C. Publiserv S.A.  Zalău. 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 

Formularea de acţiuni la instanţele judecătoreşti referitoare la recuperarea 

de creanţe, precum şi alte acţiuni la instanţele judecătoreşti 

Numele şi adresa 

angajatorului 

 

S.C. Publiserv S.A.  Zalău. 

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

 

Activităţi de ordin juridic. 

Perioada 
 

1 iulie 2006 – octombrie 2011. 

Funcţia sau postul ocupat 

 

Consilier juridic în cadrul S.C. Compania de Apă Someş S.A. Cluj, 

Sucursala Zalău. 

 

 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 

Formularea de acţiuni la instanţele judecătoreşti referitoare la recuperarea 

de creanţe, precum şi alte acţiuni la instanţele judecătoreşti. 

Numele şi adresa 

angajatorului 

 

S.C. Compania de Apă Someş S.A. Cluj, Sucursala Zalău. 

 

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

 

Perioada 
 

 

Funcţia sau postul ocupat 

 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 

Numele şi adresa 

angajatorului 

 

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

 

 

Perioada 
 

Activităţi de ordin juridic. 

 

 

2001 – 2002  

 

 

Lector  universitar asociat în cadrul Facultăţii de Drept a Universtităţii 

Vasile  Goldiş Arad, filiala  Zalău . 

 

Susţinerea de cursuri în cadrul Facultăţii de Drept. 

 

Universtitatea ,,Vasile  Goldiş,, Arad, filiala  Zalău . 

 

 

Învăţământ universitar 

 

 

 

 

2006-2007 
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Funcţia sau postul ocupat 

 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 

Numele şi adresa 

angajatorului 

 

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

 

 

Perioada 

 

Funcţia sau postul ocupat 

 

 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 

 

Numele şi adresa 

angajatorului 

 

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

 

                          Perioada  

Lector universitar asociat în cadrul Universităţii Româno - Germane Sibiu, 

Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative. 
, 
Susţinerea de cursuri în cadrul Facultăţii de Drept. 

 

 

Universităţea Româno - Germane Sibiu. 

 

 

Învăţământ universitar 

 

 

 

 

2007- 2008 

 

Lector universitar doctorand asociat la Universitatea ,,Petru Maior,, Tg. 

Mureş. 

 

 

Susţinerea de cursuri la forma de învătământ masterat în administraţie 

publică, disciplina ,, Amenajarea teritoriului şi urbanism,,. 

 

Universitatea ,,Petru Maior,, Tg. Mureş. 

 

 

Învăţământ universitar. 

 

2011-prezent 

Lector universitar doctor în cadrul Facultăţii de a drept a Universităţii ,, 

Dimitrie Cantemir” Târgu-Mureş. 

  

EDUCAŢIE ŞI 

FORMARE 

 

 

 

Perioada 

 

1972 – 1977  Liceul  Industrial Minier  din  localitatea Baia  Mare , 

promoţia 1977 , specialitatea  topografie 

 

Calificarea / diploma 

obţinută 

 

Diplomă de bacalaureat 

Domenii principale studiate 

 

Măsurători terestre, întocmirea de planuri şi hărţi topografice. 

Numele instituţiei de 

învăţmânt 

 

Liceul  Industrial Minier  din  localitatea Baia – Mare 

Perioada 1977 – 1978  stagiu militar obligatoriu cu termen  redus 

Calificarea / diploma 

obţinută 

 

 

Domenii principale studiate 
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Numele instituţiei de 

învăţământ 

 

 

Perioada 1978 – 1982,  Facultatea de Căi Ferate, Drumuri, Poduri şi Geodezie, 

specializarea Geodezie. 

Calificarea / diploma 

obţinută 

 

Diplomă de inginer geodez. 

Domenii principale studiate 

 

Geodezie şi cadastru funciar  

Numele instituţiei de  

Învăţământ 

 

Institutul  de Construcţii Bucureşti 

Perioada 1989 – 1994 , Facultatea  de  Drept  din cadrul  Universităţii   ,, Babeş – 

Bolyai "  Cluj – Napoca, specializarea Drept , promoţia 1994, forma  de 

învăţământ  fără  frecvenţă . 

 

Calificarea / diploma 

obţinută 

 

Diplomă de licenţă în ştiinţe juridice, specializarea drept. 

Domenii principale studiate 

 

Ştiinţe juridice. 

Numele instituţiei de 

învăţământ 

 

Universitatea   ,, Babeş – Bolyai "  Cluj – Napoca. 

Perioada 

 
2005-2008 

Calificarea / diploma 

obţinută 

 

Diplomă de doctor în drept 

Domenii principale studiate 

 

Drept (drept constituţional, drept administrativ) 

Numele instituţiei de 

învăţământ 

 

Universitatea   ,, Babeş – Bolyai "  Cluj – Napoca 
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APTITUDINI ŞI 

COMPETENŢE 

PERSONALE 

 

  

Limba maternă Română 

Limbi străine cunoscute  

  

Franceză Citit – mediu, vorbit – mediu, scris – mediu 

  

COMPETENTE ŞI 

ABILITĂŢI SOCIALE 

1. capacitatea de adaptare la medii multiculturale, competenţă 

dobândită în calitatea mea de participant la schimburi de experienţe 

naţionale, la o serie de manifestări ştiinţifice.  

2. bună capacitate de comunicare, competenţă dobândită, în special, 

ca urmare a experienţei mele practice şi de la catedră. 

 

COMPETENŢE ŞI 

APTITUDINI 

ORGANIZATORICE 

 

COMPETENŢE ŞI 

CUNOŞTINŢE DE 

UTILIZARE A 

CALCULATORULUI 

- bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office
TM

 (Word
TM

, Excel
TM

, 

PowerPoint
TM

) 

- cunoştinţe elementare de grafică pe calculator (PhotoShop
TM

) 

PERMIS DE 

CONDUCERE 

 

  

INFORMAŢII 

SUPLIMENTARE 

Apariţii în presa scrisă şi audiovizuală locală şi naţională 

Participări cu lucrări la conferinţe/simpozionale internaţionale şi 

naţionale 

I. Manifestări ştiinţifice internaţionale organizate în ţară: 

1.Participare la Conferinţa internaţională organizată în anul 2008 de către 

Universitatea Petru Maior Târgu Mureş prezentând în limba franceză 

lucrarea ,, Regimul juridic al imobilelor preluate abuziv prin naţionalizare în 

contextul dispoziţiilor constituţionale revizuite şi a altor acte normative cu 

caracter reparator.”, această lucrare fiind  publicată în volumul de 

comunicări ştiinţifice al acestei instituţii , Vol.1, Law, Administrative Law 

and Urbanism, 2009 

2. Conferinţa internaţională  ,, Executorul judecătoresc între rol activ şi 

organ de jurisdicţie” care a avut loc la Târgu Mureş 25-27 august 2011 , şi 

publicată în Volumul Conferinţei internaţionale, editura Universul juridic , 

Bucureşti, 2011. 

3. Liability of Public  Authorities and Associations of the Developing Inter- 

services Public Object for Damages Caused by Administrative Acts  

Adopted in Respect of  Community Services of Public Utility, ,,Nicolae 

Bălcesu” Land Forces Academy Publishing House, 2012; 

4.Implicaţiile noului Cod de procedură civilă asupra instituţiei 

contenciosului administrativ susţinută în cadrul Conferinţei internaţionale ,, 

Executarea silită în reglementarea noului Cod de procedură civilă”, Tg –

Mureş, 30 august 2012-1 septembrie 2012, lucrare care a  fost publicată  în 

volumul conferinţei editat de către editura Universul juridic, Bucureşti; 

5. Aspecte privitoare la executarea obligaţiilor de plată ale unităţilor 
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administrativ-teritoriale şi ale instituţiilor publice după intrarea în vigoare a 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.46/2013 privind criza financiară şi 

insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriale, în coautorat cu asist. Drd 

Florin Luduşan,  publicat Volumul Conferinţei internaţionale ,, Instituţii ale 

procesului civil şi ale executării silite” 29-31 august 2013, Târgu Mureş, 

România; 

6.Aspecte privitoare la antecontractul de vânzare-cumpărare şi la procedura 

de executare silită a acestuia în contextul noului Cod civil şi al noului Cod 

de procedură civilă, în Volumul Conferinţei internaţionale,, Procesul civil şi 

executarea silită, experienţa unui nou început”, 28-30 august 2014, Târgu 

Mureş, România, editat de către editura Universul juridic, Bucureşti, 2014. 

 

II. Manifestări ştiinţifice naţionale 

1. Patrimoniul Statului dobândit prin acte normative anterioare intrării în 

vigoare a Constituţiei României din anul 1991. Regimul juridic aplicabil 

acestor bunuri după intrarea în vigoare a Constituţiei României din 

anul1991 şi a celei revizuite prin Legea nr. 429/2003, comunicare ştiinţifică 

prezentată şi susţinută la sesiunea ştiinţifică a Institutului de Ştiinţe 

Administrative ,, Paul Negulescu” din anul 2005, fiind  publicată în Caietul 

Ştiinţific nr. 7/2005 a Institutului de Ştiinţe Administrative ,,Paul 

Negulescu”; 

2. Actul administrativ de autoritate şi gestiune în contextul actualei Legi a 

contenciosului administrativ, comunicare ştiinţifică prezentată şi susţinută 

la sesiunea ştiinţifică a Institutului de Ştiinţe Administrative ,, Paul 

Negulescu” din anul 2006, fiind  publicată în Caietul Ştiinţific al Institutului 

de Ştiinţe Administrative ,,Paul Negulescu” nr. 8/2006;  

3. Condiţiile de admisibilitate a acţiunii în contencios administrativ obiectiv 

şi subiectiv. Aspecte de drept comparat, comunicare ştiinţifică prezentată şi 

susţinută la sesiunea ştiinţifică a Institutului de Ştiinţe Administrative ,, 

Paul Negulescu” din anul 2007 , fiind publicată în Caietul Ştiinţific al 

Institutului de Ştiinţe Administrative ,,Paul Negulescu” nr. 9/2007; 

4. Noi  reglementări privind  regimul  juridic  al  imobilelor  preluate  

abuziv  în  perioada  6 martie 1945 – 22 decembrie 1989 , comunicare 

ştiinţifică prezentată şi susţinută la manifestarea ştiinţifică 

Zilele  ,,academice  Arădene 2002 , fiind publicată  în Studii  Juridice  ,, 

Vasile  Goldiş ,,  University  Press 2002; 

5. Sfera  actelor  administrative supuse  controlului  jurisdicţional indirect   

pe  calea  excepţiei  de  nelegalitate, comunicare ştiinţifică prezentată şi 

susţinută la manifestarea ştiinţifică Zilele  ,,academice  Arădene 2007 , fiind 

publicată  în  revista  Studii  Juridice  nr. 3 / 2007 a  Facultăţii   de  Ştiinţe  

Juridice  din  cadrul  Universităţii  de Vest  ,, Vasile  Goldiş ,,   Arad ; 

6. Acţiunea  în  contencios  administrativ obiectiv exercitată   de  către  

Prefect  şi  Agenţia  Naţională  a  Funcţionarilor  Publici  în  urma  

controlului   de  tutelă  administrativă , comunicare ştiinţifică prezentată şi 

susţinută la manifestarea ştiinţifică ,,Zilele  academice arădene” 2007 , fiind 

publicată  în  revista  Studii  Juridice  nr. 2 / 2006 a  Facultăţii   de  Ştiinţe  

Juridice  din  cadrul  Universităţii  de Vest  ,, Vasile  Goldiş ,,   Arad ;  

7.Constituţionalitatea procedurii administrativ-jurisdicţionale reglementată 

prin Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 şi alte acte normative 

speciale, susţinută la Sesiunea ştiinţifică a Institutului de Ştiinţe 

Administrative,, Paul Negulescu” Sibiu din anul 2008, publicată în Caietul 

Ştiinţific al Institutului de Ştiinţe Administrative,, Paul Negulescu” Sibiu nr. 

10/2008, editura Universul juridic , Bucureşti; 
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8. Dreptul la un proces echitabil şi la soluţionarea cauzelor într-un termen 

rezonabil în litigiile de contencios administrativ, susţinută la Sesiunea 

ştiinţifică a Institutului de Ştiinţe Administrative,, Paul Negulescu” Sibiu 

din anul 2009,  publicată în Caietul Ştiinţific al Institutului de Ştiinţe 

Administrative,, Paul Negulescu” Sibiu nr. 11/2009, editura Universul 

juridic , Bucureşti; 

 

Activitate publicistică: 

- 15 cărţi – unic autor. 

- 113 articole/studii din care: 

       99 în reviste de specialitate naţionale recunoscute ,   

 6 în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale organizate în 

ţară şi recunoscute. 

       8 în volumele unor manifestări ştiinţifice naţionale recunoscute. 

 

Premii şi distincţii: 

Premiul  Savelly Zilberstein pentru anul 2009 conferit de către editura 

Universul Juridic Bucureşti şi Revista Română de Executare Silită, pentru 

articolul Consideraţii privitoare la titlurile executorii şi procedura de 

executare în materia contenciosului contravenţional din Revista română de 

executare silită nr.1/2009. 

 

  

            

 

                         14 iunie 2016 

Lector univ. dr.  Puie Oliviu 
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                                                       LISTA  DE  LUCRĂRI 

 

   I. STUDII  RELEVANTE  PENTRU REALIZĂRILE PROFESIONALE  PROPRII. 

 

1. Regimul juridic al terenurilor. Cadastrul şi publicitatea imobiliară asupra terenurilor, Editura 

Universul juridic , Bucureşti , 2014; 

2. Contractele civile în contextul noului Cod civil al noului Cod de procedură civilă, Editura Universul 

juridic , Bucureşti , 2014; 

 3. Dreptul comerţului internaţional  în contextul noului Cod civil , al noului Cod de procedură civilă şi 

al actelor europene în materie, Editura Universul juridic , Bucureşti, 2015; 

 4.Contractele administrative în contextul  noului Cod civil şi al noului Cod  de procedură civilă, Editura 

Universul juridic , Bucureşti,2014; 

                  5. Tratat teoretic şi practic de contencios administrativ., Volumul I(2015)  şi Volumul II(2016), Ed. 

Universul juridic , Bucureşti ; 

                 6. Aspecte privitoare la regimul legal al societăţilor în contextul noului Cod civil şi al Legii nr. 31/1990 a 

societăţilor , publicat în Revista Română de Drept Privat nr. 4/2013; 

           7. Aspecte referitoare la anularea sau modificarea titlurilor de proprietate emise de către comisiile 

judeţene de  fond funciar şi a hotărârilor emise de către aceste comisii în contextul Legii fondului funciar 

nr.18/1991 şi al Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire , în natură sau 

prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, în revista 

Dreptul nr.7/2014; 

          8. Puie Oliviu, Aspecte privitoare la implicaţiile noului Cod de procedură civilă în materia  soluţionării de 

către instanţele judecătoreşti  a litigiilor derivate din contracte civile , în revista Dreptul nr.11/2014; 

         9.Aspecte privitoare la instituţia arbitrajului reglementată de către noul Cod de procedură civilă  precum şi 

la modificările şi completările aduse procedurii de executare a hotărârilor arbitrale  prin Legea nr.138/2014 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative conexe, în revista Pandectele Române nr.2/2015; 

           10. Puie Oliviu, Răspunderea statului şi a magistraţilor pentru prejudiciile cauzate prin erori judiciare , în 

revista Dreptul nr. 10/2015. 

                      II. Teza de doctorat : Contenciosul  administrativ , susţinută în cadrul Facultăţii de drept a 

Universităţii ,, Babeş-Bolyai” din  Cluj –Napoca , la data de 31 octombrie 2008. 

                III. Monografii şi tratate. 

       1.Executarea  hotărârilor  judecătoreşti  în  contenciosul  administrativ , editura  C.H. Beck, 

Bucureşti,  2007 ;. 

       2.Recursul administrativ şi jurisdicţional în contenciosul administrativ,după    modificarea Legii nr. 

554/2004 a contenciosului administrativ prin Legea nr.262/2007, Editura Universul Juridic Bucureşti, 2007; 
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       3.Executarea   hotărârilor   judecătoreşti   în  contencios   administrativ,  ediţia 2 revizuită după 

modificarea Legii nr. 554/2004 prin Legea nr. 262/2007,  apărută la editura  C.H. Beck, Bucureşti, 2008; 

       4. Reglementări juridice în materia amenajării teritoriului şi a urbanismului. Legislaţie, doctrină şi 

jurisprudenţă Editura Universul Juridic, Bucureşti,  2008; 

       5. Contenciosul administrativ, vol. I,  editura Universul Juridic, Bucureşti, 2009; 

       6. Contenciosul administrativ, vol. II,  editura Universul Juridic, Bucureşti, 2009; 

       7. Reglementări juridice în materia urbanismului. Dreptul de proprietate şi contenciosul 

administrativ în materie, editura Universul juridic , Bucureşti, 2011; 

                   8. Parteneriatul public –privat, editura Universul juridic , Bucureşti, 2011; 

                   9. Serviciile de utilitate publică, editura Universul juridic, Bucureşti, 2012. 

       10. Regimul juridic al terenurilor. Cadastrul şi publicitatea imobiliară asupra terenurilor, Editura 

Universul juridic , Bucureşti , 2014. 

       11.Contractele administrative în contextul noului Cod civil al noului Cod de procedură civilă, 

Editura Universul juridic , Bucureşti , 2014. 

        12. Contractele civile în contextul noului Cod civil al noului Cod de procedură civilă, Editura 

Universul juridic , Bucureşti , 2014. 

         13. Dreptul comerţului internaţional  în contextul noului Cod civil , al noului Cod de procedură 

civilă şi al actelor europene în materie, Editura Universul juridic , Bucureşti, 2015; 

                   14. Puie Oliviu, Tratat teoretic şi practic de contencios administrativ. Volumul I , Ed. Universul 

juridic , Bucureşti , 2015; 

        15. Puie Oliviu, Tratat teoretic şi practic de contencios administrativ. Volumul II , Ed. Universul 

juridic , Bucureşti , 2016. 

  IV.  Articole/studii publicate în reviste de specialitate recunoscute naţional. 

1. Constituirea şi reconstituirea dreptului de proprietate private asupra unor bunuri aparţinând Statului 

sau unităţilor administrativ-teritoriale, în revista ,, Juridica" nr. 9-10/2001; 

2. Constituirea şi reconstituirea dreptului de proprietate private asupra unor bunuri aparţinând Statului 

sau unităţilor administrativ-teritoriale, în revista ,, Juridica" nr. 11-12/2001; 

3. Consideraţii referitoare la unele cazuri privind anularea sau modificarea de către instanţele 

judecătoreşti a titlurilor de proprietate emise de către comisiile judeţene de aplicare a Legii nr. 18/1991 în 

revista  ,, Juridica" nr. 7-8/2001; 

4. Reglementări privind administraţia publică locală din România în revista Economie şi Administraţie 

Locală nr. 9/2001 editată de către Tribuna economică Bucureşti; 

5. Consideraţii referitoare la tezele privind proiectul Codului de procedură administrativă a României, în 

revista Economie şi Administraţie Locală nr. 10/2001 editată de către Tribuna economică Bucureşti; 



11 

 

6. Introducerea acţiunilor în contencios administrativ de către prefect. Natura juridică a termenului în 

revista  Economie şi Administraţie Locală nr. 7-8/2001; 

7. Comentarii privind regimul juridic al imobilelor preluate abuziv în perioada 6 martie 1945-22 

decembrie 1989 (I) în revista Economie şi Administraţie Locală nr. 11/2001; 

8.  Comentarii privind regimul juridic al imobilelor preluate abuziv în perioada 6 martie 1945-22 

decembrie 1989 (II) în revista Economie şi Administraţie Locală nr. 12/2001; 

9. Consideraţii privitoare la regimul juridic al unor bunuri aparţinând regiilor autonome şi societăţilor 

comerciale cu capital de stat , în revista Curierul Judiciar nr. 12/2003 a editurii ALL Beck Bucureşti;  

10. Controlul de tutelă administrativă exercitat de către prefect asupra actelor administrative ale 

autorităţilor administraţiei publice locale în contextul Constituţiei României revizuite, al Legii nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale şi al Legii nr 340/2004 privind instituţia prefectului, în Revista de Drept Public 

nr.3/2004 a Institutului de Ştiinţe Administrative ,,Paul Niculescu"; 

11. Consideraţii privind instituţia tutelei administrative după intrarea în vigoare  a Legii contenciosului 

administrativ nr. 554/2004 în revista Curierul Judiciar nr. 6/2005 a Editurii ALL Beck Bucureşti; 

12. Excepţia de nelegalitate în lumina dispoziţiilor noi legi a contenciosului administrativ, în revista 

Curierul Judiciar nr. 7-8/2005 a Editurii ALL Beck Bucureşti; 

  13. Observaţii cu caracter general şi de completare a Proiectului Codului de procedură administrativă a 

României, în Revista de Drept Public nr.3/2005 a Institutului de Ştiinţe Administrative ,,Paul Niculescu; 

14. Modificări şi completări privind instituţia prefectului în revista Economie şi Administraţie Locală nr. 

1/2006 editată de către Tribuna economică Bucureşti;   

15. Propuneri privind modificări şi completări la Proiectului Codului de procedură administrativă a 

României, publicat în revista Economie şi Administraţie Locală nr. 2/2006 editată de către Tribuna economică 

Bucureşti; 

16. Recursul în contenciosul administrativ, în revista Economie şi Administraţie Locală nr. 4/2006 

editată de către Tribuna economică Bucureşti; 

17. Aspecte privind instituţia contenciosului administrativ potrivit Constituţiei revizuite şi a Legii 

contenciosului administrativ nr. 554/2004 (partea I) în revista Curierul Judiciar nr. 1/2006 a Editurii ALL Beck 

Bucureşti 

18. Aspecte privind Instituţia contenciosului administrativ potrivit Constituţiei revizuite şi a Legii 

contenciosului administrativ nr. 554/2004 (partea II) în revista Curierul Judiciar nr. 5/2006 a Editurii ALL Beck 

Bucureşti; 

19. Aspecte privind Instituţia contenciosului administrativ potrivit Constituţiei revizuite şi a Legii 

contenciosului administrativ nr. 554/2004 (partea III) în revista Curierul Judiciar nr. 6/2006 a Editurii ALL 

Beck Bucureşti; 
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20. Discuţii  privind  constituţionalitatea recursului paralel, reglementat prin Legea contenciosului 

administrativ nr. 554/2004 şi alte acte normative speciale, publicat în Revista  Dreptul  nr. 11 / 2006; 

21. Aspecte privind corelaţia normelor procesual civile instituite prin art. 109, alin.2 şi art. 720
1
 din 

Codul de procedură civilă cu dispoziţiile Legii contenciosului administrativ şi a Codului de procedură fiscală, 

publicat  în revista Dreptul nr. 9/2006;   

22. Răspunderea autorităţilor publice şi a persoanelor fizice pentru prejudiciile cauzate în materia 

contenciosului administrativ, precum  şi  aspecte  privind răspunderea patrimonială a Statului pentru 

prejudiciile cauzate prin erori judiciare , publicat  în  revista  Dreptul  nr. 2 /2007;  

23.  Regimul  juridic  al  unor  bunuri  aparţinând   patrimoniului  statului  potrivit  Constituţiei  

României  din  anul 1991 şi  a  celei  revizuite   prin  Legea  nr. 429/2003, publicat  în  Revista  de  Drept  

public  nr. 3 / 2006;   

24.  Contractul  de  parteneriat public  privat  în  contextul  legislaţiei  actuale . Aspecte  de  drept  

comparat , publicat  în  Revista  de  Drept  comercial  nr. 12/2006; 

25. Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului privind dreptul la un proces echitabil şi într-un 

termen rezonabil  publicat  în  revista  Economie şi Administraţie Locală  nr. 10/2006 ,  editată de către Tribuna 

economică Bucureşti; 

26.  Principiul  subsidiarităţii  şi  Constituţia  pentru  Europa , publicat  în  Tribuna  economică  nr. 

48/2006, în  coautorat  cu  Dl. Vlaicu Cosmin  Radu; .  

27. Titlul  executoriu  şi  obligaţia  publicării  hotărârilor  judecătoreşti  definitive  şi  irevocabile  în  

materia  contenciosului  administrativ  ( partea 1 ) în  Revista  Curierul  Judiciar nr. 3/2007;   

28. Titlul  executoriu  şi  obligaţia  publicării  hotărârilor  judecătoreşti  definitive  şi  irevocabile  în  

materia  contenciosului  administrativ  ( partea 2) în  Revista  Curierul  Judiciar nr. 4/2007;   

29. Executarea hotărârilor judecătoreşti pronunţate în condiţiile Legii contenciosului administrativ, nr. 

554/2004 în revista Dreptul nr. 6/2007; 

30. Aspecte controversate privind instituţia contenciosului administrativ reglementată prin Legea nr. 

554/2004 a contenciosului administrativ, în revista Dreptul nr. 8/2007; 

31. Controlul de tutelă administrativă exercitat de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici. 

Contenciosul funcţiei publice şi a funcţionarului public, în revista Pandectele Române, nr. 5/2007; 

32. Jurisprudenţă comentată în materia contenciosului administrativ, partea I, jurisprudenţa Înaltei Curţi 

de Casaţie şi Justiţie, publicată în revista Pandectele Române nr. 7/2007;   

33. Jurisprudenţă comentată în materia contenciosului administrativ, partea II, jurisprudenţa Curţii 

Constituţionale, publicată în revista Pandectele Române nr.  8/2007; 

34. Jurisprudenţă comentată în materia contenciosului administrativ, partea III, jurisprudenţa Curţii 

Europene a Drepturilor Omului, publicată în revista Pandectele Române nr.  9/2007;  
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35. Jurisprudenţă comentată în materia contenciosului administrativ, partea a IV-a, Jurisprudenţa Curţii 

de Justiţie a Comunităţilor Europene, în revista Pandectele Române nr. 1/2008; 

36. Modificări şi completări aduse Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, prin Legea nr. 

262/2007, publicată în revista Dreptul nr. 2/2008; 

37. Natura juridică a comisiilor judeţene de aplicare a Legii nr. 18/1991 a fondului funciar în contextul 

dispoziţiilor constituţionale revizuite, publicată în Revista Română de Drept Privat nr. 6/2007 ; 

38. Modificări şi completări aduse Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ prin Legea nr. 

262/2007 în materia executării hotărârilor judecătoreşti, publicat în Revista Dreptul nr. 5/2008; 

39 .Contrarietatea unor acte normative speciale care fac trimitere la dispoziţiile Legii nr. 554/2004 a 

contenciosului administrativ cu dispoziţiile constituţionale şi cele a Legii contenciosului administrativ, apărută 

în coautorat cu d-l conf. univ. dr. Ioan Sabău Pop în revista Pandectele Române nr. 3/2008; 

40. Regimul juridic al imobilelor expropriate în contextul dispoziţiilor constituţionale, ale Convenţiei 

europene a drepturilor omului şi a actelor normative cu caracter reparator adoptate în aplicarea prevederilor 

constituţionale(I) în Revista Română de Drept Privat nr. 4/2008; 

41. Excepţia de nelegalitate în contextul dispoziţiilor modificatoare aduse Legii nr. 554/2004 a 

contenciosului administrativ prin Legea nr. 262/2007 în revista Dreptul nr. 10/2008; 

42. Aspecte privind soluţionarea unor litigii derivând din contracte administrative şi alte tipuri de 

contracte încheiate de către autorităţile publice, în revista Pandectele Române nr. 7/2008; 

43. Intervenţia în interes propriu în litigiile de contencios administrativ, în revista Pandectele Române nr. 

9/2008; 

44. Regimul juridic al unor bunuri aparţinând regiilor autonome şi societăţilor comerciale cu capital de 

stat, în coautorat cu  Ioan Sabău Pop, în  revista Studia Universitatis Babeş - Bolyai Cluj - Napoca nr. 1/2008; 

45.Formalităţi procedurale pentru adoptarea actelor administrative de către autorităţile administraţiei 

publice locale, în revista Pandectele Române nr. 5/2009; 

46. Consideraţii privitoare la titlurile executorii şi procedura de executare în materia contenciosului 

contravenţional, în Revista Română de Executare Silită nr. 1/2009; 

47.Consideraţii privitoare la procedura de executare a hotărârilor judecătoreşti prin care au fost 

soluţionate litigii în materia fondului funciar, în Revista Română de Executare Silită nr. 2/2009; 

48. Competenţa autorităţilor publice în domeniul adoptării actelor administrative, în revista Dreptul nr. 

8/2009; 

49. Principiul legalităţii în materia adoptării actelor administrative de către autorităţile administraţiei 

publice, în revista Dreptul nr. 9/2009; 

50.Consideraţii privitoare la domeniul de aplicabilitate a O.U. G nr. 119/2007, competenţa instanţelor 

judecătoreşti şi procedura de executare a hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile pronunţate de către 

instanţele de contencios administrativ în condiţiile O. U. G nr. 119/2007 vizând litigii derivate din creanţa de 
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plată a preţului rezultat dintr-un contract de achiziţie publică, de concesiune de lucrări publice sau de servicii, în 

Revista Română de Executare Silită nr. 3/2009; 

51. Consideraţii privitoare la aplicarea principiului liberei concurenţe în materia contractelor 

administrative din perspectiva dreptului comunitar şi a dreptului intern, în Revista Română de Drept Privat nr. 

6/2009; 

52. Principii care guvernează materia contractelor administrative în fazele premergătoare, ale încheierii 

şi executării contractului. Proceduri de atribuire a contractelor administrative, în revista Pandectele Române nr. 

9/2009; 

53. Aspecte privitoare la aplicabilitatea unor proceduri speciale în materia soluţionării litigiilor derivând 

din contracte administrative şi alte tipuri de contracte încheiate de către autorităţile publice, în Revista de Drept 

Procedural nr. 1/2009 editată de către editura ,, Sfera Juridică,, Asociaţia ,, Jus. Ro,, Centrul de Cercetare pentru 

Drept şi Ştiinţe Socio - Umane al Universităţii ,, Petru Maior”Târgu Mureş; 

 54. Consideraţii privitoare la procedura de executare a hotărârilor judecătoreşti pronunţate de către 

instanţele de contencios administrativ în materia aprobării tacite, în Revista Română de Executare Silită nr. 

1/2010; 

55. Consideraţii privitoare la organele reprezentative ale executorilor judecătoreşti, mandatul şi 

demiterea reprezentanţilor acestora, natura juridică a Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti, precum şi 

calea de atac împotriva actelor emise de către organele de conducere din cadrul organelor reprezentative ale 

executorilor judecătoreşti, în Revista Română de Executare Silită nr. 2/2010; 

56. Consideraţii privitoare la procedura de executare a hotărârilor judecătoreşti în materia urbanismului 

şi amenajării teritoriului. Alte titluri executorii în materia urbanismului şi amenajării teritoriului , în Revista 

Română de Executare Silită nr. 3/2010; 

57. Procedura aprobări tacite şi tăcerea administraţiei în contextul legislativ actual, în revista Pandectele 

Române nr. 3/2010; 

58. Consideraţii privitoare la procedura aprobării tacite în contextul dispoziţiilor modificatoare aduse 

Ordonanţei de Urgenţă nr. 27/2003 prin Legea nr. 157/2010, în revista Pandectele Române nr. 10/2010; 

59.Problematica atacării în contencios administrativ a certificatului de urbanism, a avizelor/acordurilor, 

precum şi a  actelor de reglementare emise în vederea eliberării autorizaţiei de construire de către autorităţile 

competente pentru protecţia mediului şi gospodărirea apelor, în revista Dreptul nr. 2/2011(B din  anul 2010); 

60. Aspecte privitoare la reglementarea parteneriatului public –privat în contextul noului cadru legislativ 

instituit prin Legea nr. 178/2010  modificată şi completată şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României nr. 

39/2011, publicat în revista Pandectele Române nr. 8/2011 ; 

61.Suspendarea executării autorizaţiei de construire şi desfiinţarea construcţiilor, în  revista Pandectele 

Române nr. 9/2011; 
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62. Aspecte privitoare la atacarea în contenciosul administrativ al autorizaţiilor de construire, în revista 

Dreptul nr. 12/2011. 

63. Modificări şi completări  aduse Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010 prin Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 86/2011 şi Normele metodologice de aplicare a legii modificate prin hotărârea 

guvernului nr. 1000/2011, în revista Pandectele Române nr. 6/2012; 

64. Aspecte privitoare la implicaţiile Noului cod de procedură civilă asupra instituţiei contenciosului 

administrativ , apărută în revista  Pandectele Române nr. 7/2012; 

65. 1.Gestiunea delegată a serviciilor de utilităţi publice , publicat în revista Dreptul nr. 9/2012; 

66. Selecţia investitorului privat şi  riscul în contractul de parteneriat –public-privat, publicat în Revista 

Română de Drept Privat nr. 3/2012 editată de către Editura Universul juridic , Bucureşti; 

67. Aspecte privitoare la selecţia investitorului privat şi la constituirea comisiilor în vederea atribuirii 

contractului de parteneriat public-privat în contextul legislativ actual, în revista Dreptul nr. 10/2012; 

68.Implicaţiile noului Cod civil şi ale noului Cod de procedură civilă în materia concilierii directe în 

litigiile dintre profesionişti  derivate din contractele de furnizare a serviciilor, în coautorat cu lect. univ. dr. 

Augustin Vasile Fărcaş, publicat în   revista Pandectele Române nr. 10/2012. 

69. Natura juridică a contractului de parteneriat public-privat , publicat în revista Pandectele Române  

nr. 2/2013: 

70. Aspecte privitoare la procedura prealabilă a negocierii părţilor pentru adaptarea contractului în cazul 

apariţiei unor cazuri de impreviziune. Condiţiile de exercitare a acţiunii, publicat în revista Pandectele Române 

nr. 4/2013 , în coautorat cu asistent . univ. drd Florin Luduşan; 

71. Aspecte privitoare la soluţionarea conflictelor de muncă , publicat în revista Dreptul nr. 6/2013 , în 

coautorat cu dr. Şerban Beligrădeanu; 

72. Aspecte privitoare la regimul legal al societăţilor în contextul noului Cod civil şi al Legii nr. 

31/1990 a societăţilor , publicat în Revista Română de Drept Privat nr. 4/2013; 

73. Vânzarea silită imobiliară în contextul noului Cod de procedură civilă. Aspecte privitoare la 

înscrierea în cartea funciară a actelor de executare silită şi a dreptului de proprietate dobândit prin executare 

silită, în Revista română de jurisprudenţă nr.4/2013; 

74. Controverse  jurisprudenţiale cu privire la natura juridică a actelor administrative şi a contractelor 

prin care sunt puse în valoare bunuri proprietate publică sau privată aparţinând statului sau unităţilor 

administrativ –teritoriale, precum şi cu privire la instanţa competentă cu soluţionarea litigiilor derivate din 

aceste acte administrative şi contracte, în Revista Română de Jurisprudenţă nr.6/2013;  

75. Aspecte doctrinare şi jurisprudenţiale în materia schimburilor de terenuri agricole şi silvice , în  

Revista Română de Jurisprudenţă nr.1/2014. 
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76. Implicaţiile unor decizii ale Curţii Constituţionale în soluţionarea pe cale administrativ-

jurisdicţională a litigiilor din materia achiziţiilor publice şi a unor litigii din materia fondului funciar , în Revista 

Română de Jurisprudenţă nr.2/2014; 

77. Discuţii privitoare la aspecte în legătură cu contractele de finanţare din fonduri europene şi natura 

juridică a răspunderii pentru neregulile constatate în atribuirea acestor contracte, în revista Dreptul nr.5/2014; 

78.Natura juridică a actelor emise de către autorităţile competente cu gestionarea fondurilor europene şi 

procedura de contestare a acestora, în revista Dreptul nr.6/2014; 

79.Aspecte referitoare la anularea sau modificarea titlurilor de proprietate emise de către comisiile 

judeţene de  fond funciar şi a hotărârilor emise de către aceste comisii în contextul Legii fondului funciar 

nr.18/1991 şi al Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire , în natură sau 

prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, în revista 

Dreptul nr.7/2014;  

80.Consideraţii privitoare la stabilirea dreptului de proprietate privată asupra imobilelor(terenuri şi 

construcţii) în contextul Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire , în natură 

sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, în revista 

Dreptul nr.8/2014; 

81.Aspecte privitoare la acţiunile în rectificarea înscrierilor în cartea funciară, în Revista Română de 

Jurisprudenţă nr.4/2014; 

82.Aspecte  de ordin procedural în materia procedurii insolvenţei reglementată  de noul cadru normativ 

instituit  prin Legea nr.85/2014 privind  procedurile de prevenire a insolvenţei şi insolvenţa şi natura juridică a 

răspunderii pentru intrarea în insolvenţă, în revista Pandectele Române nr.8/2014; 

83.Puie Oliviu, Invocarea excepţiei de nelegalitate asupra actelor administrative fiscale şi procedura de 

judecată după intrarea în vigoare a noului Cod de procedură civilă, în revista Curierul judiciar nr.9/2014; 

84.Puie Oliviu, Aspecte privitoare la implicaţiile noului Cod de procedură civilă în materia determinării 

competenţei instanţelor de contencios administrativ care soluţionează litigii derivate din acte administrative şi 

contracte administrative , în revista  Dreptul nr.10/2014; 

 85.Puie Oliviu, Aspecte privitoare la implicaţiile noului Cod de procedură civilă în material soluţionării 

de către instanţele judecătoreşti  a litigiilor derivate din contracte civile , în revista Dreptul nr.11/2014: 

86.Puie Oliviu Aspecte privitoare la procedura insolvenţei reglementată prin Legea nr.85/2014 privind 

procedurile de prevenire a insolvenţei şi de  insolvenţă, precum şi unele aspecte referitoare la procedura 

insolvenţei reglementată prin acte normative speciale , în revista Dreptul nr.12/2014; 

87.Puie Oliviu, Aspecte privitoare la  sfera de aplicabilitate a unor dispoziţii instituite de Legea 

nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi insolvenţa, competenţa judecătorului-sindic şi 

procedura de executare a hotărârilor judecătoreşti prin care s-a dispus atragerea răspunderii persoanelor care au 

contribuit la starea de insolvenţă a debitorului, în Revista Română de Jurisprudenţă nr.6/2014; 
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88.Puie Oliviu, Aspecte privitoare la exercitarea căilor de atac împotriva hotărârilor judecătoreşti 

pronunţate în fond de către instanţele de contencios administrativ şi la procedura de executare a hotărârilor 

judecătoreşti definitive pronunţate de către aceste instanţe în contextul noilor modificări aduse Codului de 

procedură civilă prin Legea nr.138/2014 , în revista Dreptul nr.2/2015; 

89. Puie Oliviu Aspecte privitoare la instituţia arbitrajului reglementată de către noul Cod de procedură 

civilă  precum şi la modificările şi completările aduse procedurii de executare a hotărârilor arbitrale  prin Legea 

nr.138/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe, în revista Pandectele Române nr.2/2015; 

90.Puie Oliviu, Discuţii în legătură cu actele emise de Preşedintele României în exercitarea atribuţiilor 

sale constituţionale şi legale şi cu soluţionarea litigiilor derivate din aceste acte, în revista Dreptul nr.3/2015; 

91.Puie Oliviu, Aspecte privitoare la contenciosul administrativ fiscal şi la aplicabilitatea principiului 

non bis in idem în materia contenciosului administrativ fiscal, în revista Dreptul nr.4/2015; 

92. Puie Oliviu, Instituţia Avocatul Poporului-între dreptul de petiţionare şi recursul jurisdicţional,   în 

revista Dreptul nr.5/2015; 

93.Puie Oliviu,Aspecte privitoare la regimul constituţional şi legal al acţiunilor în contencios 

administrativ exercitate în cazul ordonanţelor sau dispoziţiilor din ordonanţe constatate ca fiind 

neconstituţionale , în revista Dreptul nr.8/2015; 

94. Puie Oliviu, Efectele hotărârilor judecătoreşti definitive pronunţate de către instanţele de contencios 

administrativ prin care au fost anulate acte administrative cu caracter normativ  şi obligaţia publicării acestor 

hotărâri judecătoreşti , în revista Pandectele Române nr. 8/2015; 

            95. Puie Oliviu, Răspunderea statului şi a magistraţilor pentru prejudiciile cauzate prin erori judiciare , 

în revista Dreptul nr. 10/2015; 

            96. Puie Oliviu,Principalele modificări şi completări aduse noului Cod de procedură fiscală(Legea 

nr.207/2015) în domeniul contenciosului administrativ fiscal, în revista Dreptul nr. 11/2015; 

97. Puie Oliviu, Aspecte privitoare la suspendarea  executării actului administrativ  tipic şi a actului 

administrativ fiscal în contextul Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ şi a Codului de procedură 

fiscală. Practica judiciară în materie , în Pandectele Române nr.9/2015; 

98. Puie Oliviu, Ajutorul de stat şi procedura de executare a hotărârilor judecătoreşti şi a altor titluri 

executorii în materia ajutorului de stat, în contextul dreptului intern şi a normelor Uniunii Europene , în Revista 

Română de Jurisprudenţă nr.1/2016; 

99.Puie Oliviu,Hotărârile judecătoreşti pronunţate în materia contenciosului administrativ şi fiscal şi 

procedura de executare a acestora în contextul noului Cod de procedură fiscală, în revista Dreptul nr.4/2016. 

V. Articole/studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice naţionale recunoscute.  

1. Patrimoniul Statului dobândit prin acte normative anterioare intrării în vigoare a Constituţiei 

României din anul 1991. Regimul juridic aplicabil acestor bunuri după intrarea în vigoare a Constituţiei 
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României din anul1991 şi a celei revizuite prin Legea nr. 429/2003, comunicare ştiinţifică prezentată şi 

susţinută la sesiunea ştiinţifică a Institutului de Ştiinţe Administrative ,, Paul Negulescu” din anul 2005, fiind  

publicată în Caietul Ştiinţific nr. 7/2005 a Institutului de Ştiinţe Administrative ,,Paul Negulescu”; 

2. Actul administrativ de autoritate şi gestiune în contextul actualei Legi a contenciosului administrativ, 

comunicare ştiinţifică prezentată şi susţinută la sesiunea ştiinţifică a Institutului de Ştiinţe Administrative ,, Paul 

Negulescu” din anul 2006, fiind  publicată în Caietul Ştiinţific al Institutului de Ştiinţe Administrative ,,Paul 

Negulescu” nr. 8/2006; 

3. Condiţiile de admisibilitate a acţiunii în contencios administrativ obiectiv şi subiectiv. Aspecte de 

drept comparat, comunicare ştiinţifică prezentată şi susţinută la sesiunea ştiinţifică a Institutului de Ştiinţe 

Administrative ,, Paul Negulescu” din anul 2007 , fiind publicată în Caietul Ştiinţific al Institutului de Ştiinţe 

Administrative ,,Paul Negulescu” nr. 9/2007; 

 4. Noi  reglementări privind  regimul  juridic  al  imobilelor  preluate  abuziv  în  perioada  6 martie 

1945 – 22 decembrie 1989 , comunicare ştiinţifică prezentată şi susţinută la manifestarea ştiinţifică 

Zilele  ,,academice  Arădene 2002 , fiind publicată  în Studii  Juridice  ,, Vasile  Goldiş ,,  University  Press 

2002; 

5. Sfera  actelor  administrative supuse  controlului  jurisdicţional indirect   pe  calea  excepţiei  de  

nelegalitate, comunicare ştiinţifică prezentată şi susţinută la manifestarea ştiinţifică Zilele  ,,academice  

Arădene 2007 , fiind publicată  în  revista  Studii  Juridice  nr. 3 / 2007 a  Facultăţii   de  Ştiinţe  Juridice  din  

cadrul  Universităţii  de Vest  ,, Vasile  Goldiş ,,   Arad ; 

6. Acţiunea  în  contencios  administrativ obiectiv exercitată   de  către  Prefect  şi  Agenţia  Naţională  a  

Funcţionarilor  Publici  în  urma  controlului   de  tutelă  administrativă , comunicare ştiinţifică prezentată şi 

susţinută la manifestarea ştiinţifică ,,Zilele  academice arădene” 2007 , fiind publicată  în  revista  Studii  

Juridice  nr. 2 / 2006 a  Facultăţii   de  Ştiinţe  Juridice  din  cadrul  Universităţii  de Vest  ,, Vasile  Goldiş ,,   

Arad ; 

7.Constituţionalitatea procedurii administrativ-jurisdicţionale reglementată prin Legea contenciosului 

administrativ nr. 554/2004 şi alte acte normative speciale, susţinută la Sesiunea ştiinţifică a Institutului de 

Ştiinţe Administrative,, Paul Negulescu” Sibiu din anul 2008, publicată în Caietul Ştiinţific al Institutului de 

Ştiinţe Administrative,, Paul Negulescu” Sibiu nr. 10/2008, editura Universul juridic , Bucureşti; 

8. Dreptul la un proces echitabil şi la soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil în litigiile de 

contencios administrativ, susţinută la Sesiunea ştiinţifică a Institutului de Ştiinţe Administrative,, Paul 

Negulescu” Sibiu din anul 2009,  publicată în Caietul Ştiinţific al Institutului de Ştiinţe Administrative,, Paul 

Negulescu” Sibiu nr. 11/2009, editura Universul juridic , Bucureşti; 

VI. Articole/studii publicate în volumele unor conferinţe internaţionale. 

    1.Participare la Conferinţa internaţională organizată în anul 2008 de către Universitatea Petru Maior 

Târgu Mureş prezentând în limba franceză lucrarea ,, Regimul juridic al imobilelor preluate abuziv prin 
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naţionalizare în contextul dispoziţiilor constituţionale revizuite şi a altor acte normative cu caracter reparator.”, 

această lucrare fiind  publicată în volumul de comunicări ştiinţifice al acestei instituţii , Vol.1, Law, 

Administrative Law and Urbanism, 2009 

  2.Instanţa de executare în materia soluţionării litigiilor derivate din executarea hotărârilor judecătoreşti 

pronunţate în condiţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ  şi natura juridică a  actelor de 

executare a hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile pronunţate de către instanţele de contencios 

administrativ în condiţiile Legii nr. 554/2004, susţinută la Conferinţa internaţională  ,, Executorul judecătoresc 

între rol activ şi organ de jurisdicţie” care a avut loc la Târgu Mureş 25-27 august 2011 , şi publicată în 

Volumul Conferinţei internaţionale, editura Universul juridic , Bucureşti, 2011. 

 3. Liability of Public  Authorities and Associations of the Developing Inter- services Public Object for 

Damages Caused by Administrative Acts  Adopted in Respect of  Community Services of Public 

Utility, ,,Nicolae Bălcesu” Land Forces Academy Publishing House, 2012; 

4.Implicaţiile noului Cod de procedură civilă asupra instituţiei contenciosului administrativ susţinută în 

cadrul Conferinţei internaţionale ,, Executarea silită în reglementarea noului Cod de procedură civilă”, Tg –

Mureş, 30 august 2012-1 septembrie 2012, lucrare care a fost  publicată în volumul conferinţei internaţionale  

editat de către editura Universul juridic, Bucureşti; 

           5. Aspecte privitoare la executarea obligaţiilor de plată ale unităţilor administrativ-teritoriale şi ale 

instituţiilor publice după intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.46/2013 privind criza 

financiară şi insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriale, în coautorat cu asist. Drd Florin Luduşan,  publicat 

Volumul Conferinţei internaţionale ,, Instituţii ale procesului civil şi ale executării silite” 29-31 august 2013, 

Târgu Mureş, România, editat de către editura Universul juridic, Bucureşti, 2013; 

           6.Aspecte privitoare la antecontractul de vânzare-cumpărare şi la procedura de executare silită a acestuia 

în contextul noului Cod civil şi al noului Cod de procedură civilă, în Volumul Conferinţei internaţionale,, 

Procesul civil şi executarea silită, experienţa unui nou început”, 28-30 august 2014, Târgu Mureş, România, 

editat de către editura Universul juridic, Bucureşti, 2014. 

   VII. Distincţii şi premii 

 

1.Premiul  Savelly Zilberstein pentru anul 2009 conferit de către editura Universul Juridic Bucureşti şi 

Revista Română de Executare Silită, pentru articolul Consideraţii privitoare la titlurile executorii şi procedura 

de executare în materia contenciosului contravenţional din Revista română de executare silită nr.1/2009. 

  14 iunie 2016                                                  Lect .univ. dr. Puie Oliviu 

  

 

 

 

 


