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A. Teza de doctorat 

Dreptul de retenţie în raporturile juridice civile – Universitatea „Babeș-Bolyai” 

Cluj-Napoca, 2010; 

 

B. Cărți și capitole în cărți publicate: 

 

1. Dreptul de retenţie în raporturile juridice civile, Ed. Universul juridic, Bucureşti, 

2010; 

 

2. „Tratat de drept civil. Obligațiile”, Ed. Universul juridic, Bucureşti, 2012, în 

coaturat cu dl. prof. univ. emerit Liviu Pop si cu dl. lector univ. dr. Florin Ionuț Popa; 

lucrarea a obținut Premiul Istrate Micescu acordat de Uniunea Juriștilor din România 

în anul 2012, precum și premiul Premiul Traian Ionașcu pentru cea mai bună carte a 

anului 2012 din domeniul deptului privat; 

 

3. „Cartea de cereri şi acţiuni. Modele. Comentarii. Explicaţii”, în coautorat 

(colectiv de autori), Ed. C. H. Beck, Bucureşti, 2014; 

 

4. Curs de drept civil. Obligațiile, Ed. Universul juridic, 2015, în coaturat cu dl. prof. 

univ. emerit Liviu Pop si cu dl. conf. univ. dr. Florin Ionuț Popa. 

 

 

C. Lucrări indexate ISI/BDI categoria B+ publicate: 

1. Proprietatea comună a concubinilor asupra bunurilor imobile dobândite împreună 

prin acte cu titlu oneros. Proba acesteia”, în coautorat cu dl. conf. univ. dr. Florin 

Popescu, publicat în Dreptul nr. 11/2000; 

 

2. „Contractul de întreţinere. Moartea debitorului întreţinerii petrecută înaintea 

morţii creditorului întreţinerii. Consecinţe”,  în coautorat cu dl. conf. univ. dr. Florin 

Popescu, publicat în Revista juridică a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Timişoara, 

nr. 17/2002; 

 

3. „Este posibil ca soţul donatar să se prevaleze de prezumţia instituită de art. 485 din 

Codul civil pentru a dovedi existenţa unei donaţii deghizate al cărei beneficiar este 

şi, pe cale de consecinţă, ca bunul donat să devină bun propriu în condiţiile 

prevăzute de art. 31, lit. b) din Codul familiei?”, în coautorat cu dl. conf. univ. dr. 

Florin Popescu, publicat în Dreptul nr. 9/2002; 

 

4. „Consideraţii asupra naturii juridice reale a dreptului de retenţie”,  în coautorat cu 

dl. lector univ. dr. Florin Popescu, publicat în Revista juridică a Parchetului de pe lângă 

Curtea de Apel Timişoara, nr. 20/2004 

 

5. „Determinarea prejudiciului indirect sau prin ricoşeu”, în coautorat cu dl. conf. univ. 

dr. Florin Popescu, publicat în Revista juridică a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel 

Timişoara, nr. 20/2004;  
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6. „Dreptul de retentie în cazul conexității juridice, formă de manifestare a excepției 

de neexecutare”, publicat în Dreptul nr. 11/2006; 

 

7. „Stingerea dreptului de retenţie”, publicat în Dreptul nr. 5/2007; 

 

 

8. „Natura juridică a dreptului de retenţie întemeiat pe o conexitate materială (I)”, 

publicat în Dreptul nr. 7/2008; 

 

9. „Natura juridică a dreptului de retenţie întemeiat pe o conexitate materială (II)”, 

publicat in Dreptul nr. 8/2008; 

 

10. „Cazuri de reglementare expresă a dreptului de retenţie în Codul civil din 1864 (I)”, 

publicat în Dreptul nr. 7/2009; 

 

11. „Cazuri de reglementare expresă a dreptului de retenţie în Codul civil din 1864 

(II)”, publicat în Dreptul nr. 8/2009; 

 

12. „Reglementarea fideiusiunii în lumina noului Cod Civil”, în coautorat cu dl. prof. 

univ. dr. Liviu Pop, publicat în Revista română de drept privat nr. 2/2011; 

 

13. Efectele acţiunii oblice faţă de debitorul pasiv şi creditorii acestuia care nu au exercitat 

acţiunea oblică, Revista Studium Legis nr. 10/2013, ISSN-L 1454-9247; 

 

14. „Dreptul de superficie”, în M. Uliescu, Coordonator, Noul Cod civil. Studii și 

comentarii, Ed. Universul juridic, București, 2013; 

 

15. „Apecte privind modalităţile și procedura de comunicare a actelor de procedură 

potrivit noului Cod de procedură civilă”, publicat în Revista Studii şi Cercetări 

Juridice nr. 4/2013; 

 

16. Câteva aspecte privind evaluarea legală a daunelor-interese moratorii, publicat în 

Revista romănă de jurisprudență nr. 5/2015; 

 

17. Condițiile nașterii dreptului de retenție potrivit noului Cod civil, în Liber Amicorum 

Liviu Pop, Ed. Universul Juridic, București, 2015; 

 

18. Este contractul de fideiusiune unul intuitu-personae?, Revista română de dreptul 

afacerilor nr. 6/2016. 

 

 

 

Ianuarie 2019 

Lector univ. dr. Vidu Stelian Ioan  


