CURRICULUM VITAE

1. Nume: BOB

2. Prenume: Mircea-Dan
3. Data şi locul naşterii: 5.XI.1974, Cluj-Napoca, România
4. Naţionalitate: română
5. Domiciliu: str. George Coşbuc nr. 9, 400375 – Cluj-Napoca, România
6. Studii şi stagii de perfecţionare:
- 17.IX-5.X.2018 – Max Planck Institut für Ausländisches und Internationales Privatrecht,
Hamburg
- 18.V.-2.VI.2018 – Faculté de Droit, Université d’Ottawa, Canada
- 31.I.-28.II.2018 – Edinburgh University Law School, Scoţia
- 18-23.IV.2011 – Faculté de Droit, Université Paul Cézanne Aix-Marseille, Franţa
- 8.III.-9.IV.2009 – bourse AUF de perfectionnement à la recherche , Chaire Jean-Louis
Baudoin en droit civil, Université de Montréal, Canada
- V.-VI.2008 – cercetător invitat la Paul M. Herbet Law Center, Louisiana State University,
Baton Rouge, LA, SUA

- IV.-V.2007 – cercetător invitat la CERCRID (Centre de recherches critiques sur le droit,
director prof. Pascal Ancel) din cadrul Facultăţii de Drept a Université „Jean Monet”, St. Etienne,
Franţa
- I.-II.2007 – Université Paris II "Panthéon-Assas", Franţa
- 2006, licenţiat, Facultatea de Istorie şi filosofie, secţia Filosofie, UBB Cluj-Napoca
- XI.1997 – V.2000, studii doctorale, Facultatea de Drept, UBB Cluj-Napoca
- 1997, licenţiat, Facultatea de Drept, UBB Cluj-Napoca
- 1993, bacalaureat, Liceul Sanitar, Cluj-Napoca
- 1989, absolvent, Şcoala generală nr. 4, Cluj-Napoca
7. Titlul ştiinţific: doctor în drept, cu teza „Evoluţia succesiunii testamentare în dreptul roman”
(2000, conducător ştiinţific: prof.dr.doc. Vladimir Hanga);
8. Funcții universitare:
- președinte, Comisia de regulamente și probleme juridice, Senatul UBB (2020-2024)
- membru, Senatul UBB (2020-2024)
- preşedinte, Comisia Ştiinţe juridice a CNATDCU şi vicepreşedinte, Consiliul general al
CNATDCU (V.2016-V.2017)
- membru, Comisia Ştiinţe juridice a CNATDCU (din V.2016)
- vicepreşedinte al Comisiei de Etică a UBB (2012-2020)
- membru, Comisia juridică a Senatului UBB (XII.2007 – II.2012)
- secretar ştiinţific al Facultăţii de Drept – responsabil cu relaţiile internaţionale (14 V.2007 – 18
V.2012)
- membru, Consiliul Academic al UBB (1.I.2004 – 30.XII.2007)
- membru al Senatului UBB (1.III.2004 – II.2012)
- lector la Facultatea de Drept a UBB (din IX.2000)
- membru, Consiliul profesoral al Facultăţii de Drept (I.2000 – I.2016)
- secretar ştiinţific, Catedra de Drept Privat, Facultatea de Drept a UBB (I.2000-II.2004)
9. Domenii de interes: Drept roman şi Istoria dreptului; Drept civil – Moşteniri şi Liberalităţi.
10. Experienţă profesională relevantă:

2

- organizator şi raportor la Journée bilatérale Québec-Roumanie: „Les avancements du droit au
Québec et en Roumanie: où est-on par rapport à la racine française?” , organizat de grupul român
al Association Capitant şi de Facultatea de Drept a Universităţii Bucureşti, Bucarest, 2123.XI.2019,cu comunicarea „La liberté testamentaire en droit roumain”
- 15.XI.2019, speaker la Conferinţa profesiilor juridice „100 de ani de drept în Oradea”,
Facultatea de Drept a Universităţii Oradea, cu comunicarea „Văduva săracă în dreptul românesc”
- 8.XI.2019, speaker la Conferinţa Res publica, res privata, organizată de Societas ius romanum,
Kragujevac, Serbia, cu comunicarea Laesio enormis, the Austrian civil code and a family
bussiness
- 1.XI.2019, keynote speaker la Confierinţa bienală „Sistemul juridic între stabilitate şi reformă”,
Facultatea de Drept şi ştiinţe sociale, Univ. din Craiova, cu comunicarea „Laesio enormis, codul
civil austriac şi o afacere de familie”
- speaker la Journées internationales de la Société internationales pour l’histoire des droits de
l’antiquité (SIHDA), cu comunicarea Laesio enormis, le code civil autrichien et une affaire de
famille, Edinburgh, 7.IX.2019
- raportor naţional la subtema „Solidarité et famille”, în cadrul Journées internationales de
l’Association Henri Capitant des amis de la culture juridique française, având tema „La
solidarité”, Bordeaux, 2.VI.2019
- speaker la conferinţa internaţională „European Union’s history, culture and citizenship”,
Universitatea Valahia din Piteşti, 17.V.2019
- cursuri de formare profesională la Camera Notarilor Publici a Republicii Moldova, Chişinău
5.IV.2019, cu tema „Explicarea reformelor succesorale din noul cod civil al Republicii Moldova”
- conferenţiar invitat la Centrul Robertianum de drept privat, Facultatea de Drept a UAIC din Iaşi,
4.IV.2019, cu tema „Testamentul – Aspecte generale”
- participant la conferinţa „Legislaţia civilă la 100 de ani de la Marea Unire. Codul civil la 7 ani
de la intrarea în vigoare. Analize. Studii. Propuneri de lege ferenda”, Oradea, 13.XII.2018, cu
comunicarea „Vânzarea romană în codul civil român”
- participant la conferinţa „Dreptul românesc la 100 de ani de la Marea Unire”, Bucureşti 2223.XI.2018, cu comunicarea „După o sută de ani: mai avem nevoie de rezerva succesorală?”
- profesor invitat la Université Paris 2 „Panthéon-Assas”, master 2 Droit notarial şi master Droit
européen , 19-27.X.2018
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- mobilitatea de predare în cadrul programului Erasmus+, Facultatea de Drept a USM, Chişinău,
R. Moldova, 17-24.VI.2018
- raportor general la congresul anual al Association „Henri Capitant” des amis de la culture
juridique française, pe tema Vulnérabilité et integrité physique (Montréal, McGill University,
28.V.2018)
- conferenţiar invitat la conferinţa internaţională „Revenirea Basarabiei în spaţiul juridic
românesc”, Chişinău, 22-23.III.2018, cu comunicarea „Dreptul Roman într-o jurisprudență
testamentară a Curții de Apel din Chișinău”
- organizator şi participant la colocviul internaţional „Inexécution et justifications – le pouvoir
actuel d’expression du droit continental”, organizat de grupul român al Association Capitant şi de
Facultatea de Drept a Universităţii Bucureşti, Bucarest, 1-2.III.2018
- participant la a 2-a conferinţă internaţională a Associazione Balcanica per il Diritto Romano,
având tema generală The universality of Roman Law, cu comunicarea Legal translation as
expression of Roman law’s universality (Niš, 12-14 oct. 2017)
- participant la conferinţa bienală Sistemul juridic între stabilitate şi reformă. Bicentenar Codul
Calimach 1817-2017, cu comunicarea Bicentenarul Codului Calimach – un exerciţiu de
traducere? (Craiova, 6-7 oct. 2017)
- referent în Comisia de susţinere publică a tezelor de doctorat: Lorena Stănescu („Aspecte de
drept comparat privind tradițiile de drept. Referiri particulare la Franța, Germania și Suedia”) şi
Ionuţ Tudor („Răspunderea delictuală în dreptul privat comparat”), ambele având coordonator
prof.dr. Valeriu Ciucă, UAIC Iaşi
- membru (felllow) – European Law Institute (din iulie 2017)
- participant la Conferinţa de drept civil Bunurile incorporale, cu comunicarea Corporal şi
incorporal în dreptul roman, Timişoara, 12.V.2017
- participant la Conferinţa profesiilor juridice – avocaţi-notari, cu comunicarea Planificarea
succesorală – între dorinţa justiţiabilului şi consilierea juristului, Bucureşti, 5.V.2017
- mobilitate de predare Erasmus – Faculté de Droit, Université de Fribourg, 19-22 februarie 2017
- organizator şi moderator al secţiunii Probleme actuale ale istoriografiei juridice românești. De
la politizarea istoriei la noile metode de cercetare din cadrul Congresului naţional al istoricilor
români,

Cluj-Napoca,

25-28

august

2016:

http://cnir.conference.ubbcluj.ro/sectiuni-cnir-

2/probleme-actuale-ale-istoriografiei-juridice-romanesti-de-la-politizarea-istoriei-la-noilemetode-de-cercetare/
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- VII.2016 – membru în Comisia de concurs pentru ocuparea postului de lector universitar,
Facultatea de Drept Universitatea Bucureşti (candidat asist.dr. Doru Trăilă)
- VII.2016 – membru în Comisia de concurs pentru ocuparea postului de profesor universitar,
Facultatea de Drept Universitatea Bucureşti (candidat conf.dr. Răzvan Dincă)
- VII.2016 – membru în Comisia de concurs pentru ocuparea postului de profesor universitar,
Facultatea de Drept Universitatea Bucureşti (candidat conf.dr. Flavius Baias)
- VII.2016 – membru în Comisia de concurs pentru ocuparea postului de profesor universitar,
Facultatea de Drept UVT (candidat conf.dr. Florin Moţiu)
- II.2016, membru în Comisia de concurs pentru ocuparea postului de conferenţiar universitar,
Facultatea de Drept a Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir” Cluj-Napoca (candidat lector dr.
Radu Mihnea)
- organizator şi moderator la Cercle de droit français, organizat în data de 12.I.2016 în colaborare
cu Asociaţia Capitant, la Facultatea de Drept din Timişoara, cu tema Les défis de la famille
contemporaine dans la jurisprudence de la CEDH et de la CJUE
- moderator la colocviul internaţional notarial Notarul şi familia, organizat de Camera Notarilor
Publici Timişoara (28-31.V.2015), participant cu comunicarea Probleme legate de clauza de
preciput în dreptul civil român;
- 27-28.V.2015, UVT Timişoara, moderator la conferinţa internaţională Reforma răspunderii
civile – de la deziderat la realitate, secţiunea I (9,30-13,00) şi participant cu comunicarea
Comment les romains ont mis au point la responsabilité civile? Survol d’une éxpérience;
- organizator al colocviului Creditori vs. Debitori – perspectiva Hexagonului, organizat în data
de 24.IV.2015 în colaborare cu Asociaţia Capitant, la Facultatea de Drept din Cluj-Napoca, unde
am prezentat comunicarea Avatarurile romane ale creditării
- organizator şi moderator la Cercle de droit français, organizat în data de 16.XII.2014 în
colaborare cu Asociaţia Capitant, la Facultatea de Drept din Timişoara, cu tema La France et la
Roumanie face aux défis du droit européen
- organizator şi moderator la Cercle de droit français, organizat în data de 26.XI.2014 în
colaborare cu Asociaţia Capitant, la Facultatea de Drept din Bucureşti, cu tema :L’exercice d’un
droit prévu par la loi civile – fait justificatif prévu par la loi pénale
- organizator şi moderator la Cercle de droit français, organizat în data de 21.X.2014 în
colaborare cu Asociaţia Capitant, la Facultatea de Drept din Cluj-Napoca, cu tema Le conjoint
survivant et la famille
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- 6.XI.2014, keynote speaker la reuniunea Le notaire et l’pplication du droit européen. Du
Règlement successions aux régimes matrimoniaux organizată de Société de législation comparée,
Paris, cu comunicarea L’expérience roumaine à la lumière du droit européen
- 17-18.X.2014, participant la conferinţa internaţională bienală a Facultăţii de Drept din cadrul
Universităţii de Vest, Timişoara, cu comunicarea Influenţe ale filosofiei stoice asupra dreptului
roman clasic
- 2-3.X.2014, participant la conferinţa naţională Probleme dificile de drept civil. Impact asupra
afacerilor, organizată de Juridice.ro la Auditorium Pallady, Bucureşti, cu comunicarea Ce putem
face cu un succesibil indezirabil?
- IX.2014 – membru în Comisia de concurs pentru ocuparea postului de conferenţiar universitar,
Facultatea de Drept ULB Sibiu (candidat lector dr. Codruţa Hageanu)
- IX.2014 – membru în Comisia de concurs pentru ocuparea postului de conferenţiar universitar,
Facultatea de Drept ULB Sibiu (candidat lector dr. Sebastian Spinei)
- 9-10.V.2014, participant la conferința internațională Dreptul afacerilor 2014 – Impactul noilor
coduri asupra dreptului afacerilor, organizată de Piperea şi asociații, Universitatea Bucureşti,
Editura C.H. Beck şi Association „Henri Capitant” des amis de la culture juridique française –
Roumanie, cu comunicarea Asocierea între soți şi consecințele succesorale ale acesteia
- IV-V 2014, membru în grantul internaţional nr. JUST/2013/EVAL/BC/0159/A4 Conducting
comparative law analysis of national consumer protection measures of several Members States
with the corresponding provisions in the proposal for the Regulation on Common European Sales
Law (COM(2011) 635), director – prof.dr. Martine BEHAR-TOUCHAIS, Univ. Paris 1
„Panthéon-Sorbonne”
- 25.IV.2014, participant la conferința internațională Demi journée d’étude roumanopanaméenne: Fides et droit – valences actuelles de la notion de confiance, organizată de
Association „Henri Capitant” des amis de la culture juridique française – Roumanie în colaborare
cu Facultatea de Drept a Universității Bucureşti http://www.capitant.ro/manifestations/dje25iv2014.html, cu comunicarea Autour les origines de la notion de fides – l’héritage romain
- abilitare în domeniul Drept Roman şi Drept civil – Succesiuni şi liberalităţi (IV.2014)
- 1-28.II.2014, profesor invitat la Université Paris II „Panthéon-Assas”, Master 2 Droit notarial
(responsabil, prof. Michel Grimaldi) – curs pe tema „Droit comparé des successions”
- 23-25.X.2013, organizator şi participant la conferinţa internaţională Le nouveau code civil
roumain – vu de l’intérieur, vu de l’extérieur, organizată de Association „Henri Capitant” des
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amis de la culture juridique française – Roumanie şi de Facultatea de Drept a Universităţii
Bucureşti, cu comunicarea Les avatars de l’option successorale dans le nouveau code civil
roumain
- 9.X.2013, participant la conferinţa naţională Noul Cod civil român la doi ani de la intrarea în
vigoare. Probleme teoretice şi practice, organizată la Bucureşti, de către Institutul de cercetări
juridice

„Acad.

Andrei

Rădulescu”

din

cadrul

Academiei

Române

(http://www.icj.ro/Invitatie_Program_9oct.2013.pdf), cu comunicarea Ce se întâmplă dacă
succesorul nu acceptă nici nu renunţă?
- 19-20.IX.2013, coordonator ştiinţific şi participant la trainingul organizat la Bucureşti de
Conseil des Notariats de l’Union Européenne (CNUE) pe tema Family and successions in the
light of the European Union Law – secţiunea Successions, cu comunicarea Testamentary
provisions and agreements as to successions
- 13-15.VI. 2013, participant la congresul internaţional Reformele legislative, judiciare şi
administrative în lumea contemporană, organizat de Facultatea de Drept a ULB Sibiu,
Associación de las facultades de derecho latinas şi de Asociaţia „Henri Capitant” a prietenilor
culturi juridice franceze din România, cu comunicarea Clauza de preciput şi reducţiunea acesteia
- 3-7.VI.2013, participant în calitate de preşedinte al grupului român la Journées internationales
de l’Association „Henri Capitant” (Amsterdam şi Liège), având tema La preuve
- 31.V.-1.VI.2013, participant la Journée juridiques franco-roumaines, având ca temă Le
patrimoine, organizate de Institutului de cercetări juridice “Acad. Andrei Rădulescu” din cadrul
Academiei Române, cu comunicarea Les biens extrapatrimoniaux à dimensions patrimoniales
- 26-27.IV.2013, participant la conferinţa internaţională bienală Sistemul juridic între stabilitate şi
reformă, desfăşurată la Facultatea de Drept şi ştiinţe administrative a Universităţii din Craiova, cu
comunicarea Cotitatea disponibilă specială a soţului supravieţuitor în concurs cu copiii dintr-o
căsătorie anterioară
- 19-20.IV.2013, organizator şi participant la Colloque international bilingue, desfăşurat la
Bucureşti, în colaborare cu Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România, cu tema Les
changements de la notion de famille et leur influence sur l’ordre successoral légal, cu
comunicarea Qu’est-ce qu’on peut faire pour contenter le conjont survivant?
- 29.III.2013, participant la Continuitate şi discontinuitate în dreptul român, Sesiunea anuală de
comunicări ştiinţifice a Institutului de cercetări juridice “Acad. Andrei Rădulescu” din cadrul
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Academiei Române, Bucureşti, cu comunicarea Drepturile succesorale ale soţului supravieţuitor,
o soluţie de continuitate?
- 24-27.X.2012, coordonator al secţiunii Lichidarea pasivului succesoral din cadrul celui de-al
XI-lea Congres naţional al notarilor publici din România (Bucureşti)
- 12-13.X.2012, participant la Conferinţa ştiinţifică bienală a Facultăţii de drept şi ştiinţe
administrative din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, la secţiunea I Drept civil –
Libertarea contractuală. Limite legale şi garanţii procesuale, cu comunicarea Există libertate
contractuală în materie de convenţii matrimoniale?
- VII.2012, secretar al Comisiei de admitere la Facultatea de Drept
- 13-16.VI.2012, participant la Seminarul profesional Reforma dreptului privat în contextul
federalismului juridic european. Notarul public – agent fiduciar al părţilor, instrument de
securitate şi stabilitate a raporturilor juridice, organizat de Camera Notarilor Publici Cluj, cu
comunicarea Formalismul şi testamentul olograf – probleme teoretice şi practice
- 24-27.V.2012, participant la Journées internationales de la Société d’histoire du droit,
desfăşurate la Salzburg (Austria) sub tema Compilation et codification du droit, cu comunicarea
„L’art. 684 de l’ancien code civil roumain, exemple de compilation et de codification du droit" ;
- 17-19.V.2012, participant la conferinţa internaţională Reformele judiciare şi administrative la
începutul mileniului al treilea, origanizat de Facultatea de Drept „Simion Bărnuţiu” a
Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, cu comunicarea Le certificat d’héritier – une reforme
roumaine en perspective européenne
- 19 XII.2011, (începând din), preşedinte al Association „Henri Capitant” des amis de la culture
juridique française – Roumanie;
- 18-19.XI.2011, participant la simpozionul internaţional „Sistemul juridic între stabilitate şi
reformă”, organizat de Facultatea de Drept şi Ştiinţe administrative, Universitatea din Craiova, cu
ocazia a 20 de ani de la înfiinţare, cu comunicarea „Probleme privind opţiunea succesorală în
noul cod civil”;
- 27.X.2011, participant la seminarul cu tema „Noul cod civil”, organizat de Curtea de Apel Cluj
şi Baroul Cluj, cu comunicarea „Transmisiunea moştenirii”;
- 1 X.2011, director de grant CNCSIS tip Idei, aprobat în urma competiţiei 2011: Relevanţa
evoluţiei conceptului de familie asupra ordinii succesorale în moştenirea legală – investigaţie
socio-juridică, religioasă şi filosofică (PN-II-ID-PCE-2011-3-0249)
- VII.2011, secretar al Comisiei de admitere la Facultatea de Drept
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- 30.VI.2011, participant la Universitatea din Salzburg la colocviul internaţional 200 Jahre ABGB
– Ausstrahlungen, cu comunicarea Der Einfluss der ABGB (1811) auf das rumänische Recht
- 27-28 V.2011, participant la conferinţa naţională Noile coduri ale României, cu comunicarea
„Aspecte noi în materia transmisiunii moştenirii în cadrul noului cod civil român”, fiind şi
moderator al subsecţiunii a patra Contracte, succesiuni şi dreptul afacerilor;
- 7-9 IV.2011, participant la conferinţa internaţională Legal practice and international law, cu
comunicarea Considerations on the Regulation of Succession by Representation in the new Civil
Code (Braşov)
- 19-26 III.2011, profesor invitat la Université Paris II „Panthéon-Assas”, Master 2 Droit
notarial (responsabil, prof. Michel Grimaldi) – curs pe tema „Droit comparé des successions”
- 25 XI.2010, conferinţă susţinută la Academia Română, Bucureşti, „Proiectul de Regulament
european in materie de succesiuni internationale si implicatiile sale asupra dreptului român”
- 22-23 XI.2010, participant la primul Colocviu franco-româno-bulgar, organizat la sediul din
Paris al Consiliului Superior al Notariatului francez, pe tema Regimurilor matrimoniale, cu
comunicarea „Împărţirea bunurilor comune ale soţilor în dreptul român”
- din X.2010, formator în cadrul Institutului notarial român
- 15 X.2010, participant la reuniunea cu tema “Cross-border successions within the European
Union”, organizată de Conseil des Notariats de l’Union Européenne, Bruxelles, Belgia. La
invitaţia d-lui. Roberto Barone, preşedintele CNUE, am luat cuvântul la masa rotundă cu tema
„Certificatul succesoral european”, unde am prezentat situaţia legislativă şi experienţa practică
românească în materie
- VII.2010, secretar al Comisiei de admitere la Facultatea de Drept
- 17-20.VI.2010, conferinţa introductivă şi raportul de sinteză la al X-lea Congres naţional al
notarilor publici, desfăşurat pe tema „Dreptul succesoral în noua reglementare a Codului civil”,
Poiana Braşov
- 23-28 V.2010, organizator, Journées internationales de l’Association „Henri Capitant”
(Bucureşti şi Cluj-Napoca), având tema „Le droit des successions”. Raportor la subtema
„Succession et famille”
- III.2010 – IV.2011, membru în Comisia de redactare a Legii de punere în aplicare a Noului
Cod civil, Ministerul Justiţiei, Bucureşti
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- 5-7 XI.2009, conferinţa introductivă şi raportul de sinteză la al IX-lea Congres naţional al
notarilor publici, desfăşurat pe tema „Relaţiile patrimoniale dintre soţi în lumina noului cod
civil”, Bucureşti;
- 29 XI.2009, invitat de ELSA la Congresul naţional de la Călimăneşti, training pe tema
semnificaţiei modificărilor noului cod civil în materia regimurilor matrimoniale şi a succesiunilor
- VII.2009, secretar al Comisiei de admitere la Facultatea de Drept

- membru co-fondator al Akademie für europäisches Privatrecht, Salzburg (VII.2009)
- 7-13 VI.2009, participant la Lausanne şi Neuchatel, Elveţia, la Journées internationales de
l’Association „Henri Capitant”, având tema „Le droit de la santé: aspects nouveaux”. Raportor la
subtema „La personne en fin de vie”, respectiv am prezentat ca locţiitor raportul român pe tema
„Le statut juridique du corps humain”. Deplasarea a fost finanţată dintr-o bursă de contribuţie la
manifestare ştiinţifica, câştigată prin concurs la Agenţia universitară a francofoniei
- 3 IV.2009, conferinţia „La refonte du code civil roumain et le Code civil du Québec”, în cadrul
colocviului internaţional Le code civil 15 ans après: constats, perspectives, et influences,
Montréal, Québec, Canada (http://www.chairejlb.ca/pdf/colloque_3_avril.pdf);
- 1 IV.2009, conferinţa „Qu’est-ce qu’il nous reste du formalisme testamentaire?”, Université
Sherbrooke,

Québec,

Canada

(http://www.remdus.qc.ca/files/ssparagraph/f19375746/remdus_hebdo_09_03_30farha.pdf);

- 26 III.2009, conferinţa „Les droits du conjoint survivant: perpectives historique et comparée”, în
cadrul ciclului de conferinţe organizat de Chaire Jean-Louis Baudoin en droit civil
(http://www.chairejlb.ca) Université de Montréal, Québec, Canada;
- 25 III.2009, conferinţa „Affection présumée et lien de sang: quelle liaison dans la succession
légale?”, Université Laval, Québec, Canada;
- II.2009, inţiator şi coordonator al colecţiei „Cultura juridică”, la Editura Universul juridic,
Bucureşti
- 11 XII.2008, conferinţa „L’état et les perspectives de la publication en ligne de la doctrine
juridique européenne”, în cadrul mesei rotunde cu tema Promouvoir et rendre accessible une
doctrine européenne, cu ocazia „Journées européennes d'informatique juridique », organizate sub
egida preşedinţiei franceze a UE, Paris, Franţa (http://www.legalaccess.eu);
- 8-10 XII.2008, predare cursuri de Drept succesoral comparat la Facultatea de Drept a Université
„Jean Monet”, St. Etienne, în cadrul acordului încheiat între programele de master „Droit et
justice” (St. Etienne) şi „Droit privé comparé” (Cluj-Napoca);
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- 9-12 X.2008, organizator principal şi participant la colocviul internaţional „La recodification et
les tendances actuelles du droit privé actuel” (Bălţi, Republica Moldova), unde am prezentat
comunicarea Le code civil roumain en quète de modèle (în colaborare cu dl. Marian Nicolae).
Manifestarea ştiinţifică a fost concepută în acelaşi timp ca şcoală de vară la care au participat 32
de studenţi. Finanţarea a fost asigurată printr-un grant internaţional în valoare de 4000 euro, ce
l-am câştigat ca director de grant pe bază de concurs la Agence Universitaire de la Francophonie
- IX.2008 (începând din) – membru în Consiliul ştiinţific internaţional al Fondation pour le droit
continental, Paris, Franţa http://www.fondation-droitcontinental.org/jcms/c_5896/the-scientificcouncil;
- în perioada 18-22 V.2008, participant la Baton Rouge şi New Orleans, Louisiana, SUA, la
congresul anual al Asociaţiei Capitant, având ca temă „Droit et culture”. Raportor la subtema
„Culture et droit civil”, locţiitor la rapoartele române pe tema „Culture et droit international”,
respectiv „Culture et droit processuel”. Deplasare finanţată dintr-un grant CNCSIS de tip MC
(nr. 56/III.2008), pe care l-am câştigat în calitate de director de grant;
- IV.-V.2008, profesor invitat la Facultatea de Drept a Université « Jean Monnet », St. Etienne,
cursuri pe teme de Drept succesoral comparat la nivel master 1 şi 2;
- I.-X.2008, membru în proiectul internaţional „Zuwendungen unter Lebenden und
Pflichtteilsrecht im Lichte des Europäischen Internationalen Privatrechts”, desfăşurat la Ludwig
Boltzmann Institut din Viena sub conducerea d-nei. prof. Brigitta Jud, Universitatea din Viena. În
acest proiect, am redactat raportul român privind situaţia succesorală a soţului supravieţuitor
- 6-12 I.2008, mission d’appui et d’enseignement din partea Agence Universitaire de la
Francophonie la Facultatea de Drept a Universităţii „Alecu Russo” din Bălţi, Rep. Moldova. În
această calitate, am susţinut cursuri de Drept civil în faţa studenţilor de la masterul de Drept
privat comparat
- XI.2007, expert în grupul de Evaluare a PNCDI (coord. profesor Şerban Agachi), fiind
însărcinat cu elaborarea sintezei legislaţiei în domeniu şi a propunerilor pentru perioada 20072013
- 31 X.-4 XI.2007, comunicarea „Répères romaines de la codification roumaine” (realizată în
colaborare cu dl. profesor Vladimir Hanga), la al XI-lea Congres al Romaniştilor din Europa
centro-orientală şi Asia, Craiova
- 28 IV.– 19 V.2007, profesor invitat la Universitatea « Jean Monet » din St. Etienne. Am
susţinut : o conferinţă de prezentare a evoluţiei dreptului românesc şi raporturilor acesteia cu
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influenţa franceză – nivel master 2 Droit privé (coord. prof. Pascal Ancel); un curs de drept
succesoral comparat – nivel master 1 Droit et justice (coord. Pascale Deumier) ; o conferinţă
asupra aportului juriştilor români la avansarea dreptului privat – master 2; un curs de instituţii
judiciare româneşti – master 2
- IV.2007 – VII.2008, membru în Coordinating Comitee al Study group on a European Civil
Code, condus de către prof. Christian von Bar, calitate în care am participat la reuniunile de la
Budapesta (6-9 VI.2007) şi de la Atena (10-14 VI.2008);
- 16 III.2007, conferinţa „Situaţia succesorală a soţului supravieţuitor în proiectul codului civil” la
simpozionul „Modificări ale activităţii notariale, preconizate de proiectul Codului civil român.
Elemente de drept comunitar”, Poiana Braşov;
- 29 I.– 25 II.2007, profesor invitat la Université Paris II „Panthéon-Assas”, DESS de Droit
notarial (responsabil, prof. Michel Grimaldi) – curs pe tema „Droit comparé des successions”;
- XII.2006-III.2007, expert în grupul de analiză a sistemului naţional de cercetare, dezvoltare şi
inovare (coord. profesor Şerban Agachi). Am studiat legislaţia adoptată în această materie în
perioada 1990-2006, în scopul de a evidenţia părţile bune şi rele, în vederea adoptării unei noi
legi a sistemului CDI
- XII.2006 (începând din), cofondator şi redactor şef al „Revistei române de drept privat”
- 11 V.2006, conferinţa „Situaţia succesorală a soţului supravieţuitor din perspectiva dreptului
european” (Facultatea de Drept, Cluj-Napoca), acţiune a Asociaţiei Henri Capitant – România
- VII.2006, secretar al Comisiei de admitere la Facultatea de Drept
- V.-IX.2006, director, Centrul de cooperări internaţionale al UBB
- II.-IV.2006, consilier juridic, UBB Cluj-Napoca
- IX.2005 (începând din), profesor la şcoala de vară anuală „European private law”,
Universitatea Salzburg (responsabil organizator, prof. Michael Rainer)
- VII.2005, secretar al Comisiei de admitere la Facultatea de Drept
- 1-4 VI.2005, participant la Journées internationales de la Société d’histoire du droit,
desfăşurate la Toulouse (Franţa) sub tema Histoire d’histoire du droit, cu comunicarea „Démètre
Alexandresco, historien du droit et fondateur de la doctrine civiliste roumaine moderne”
- 26-29 V.2005, participant la Luzern (Elveţia) la reuniunea anuală Europäisches Forum Junger
Rechtshistoriker;
- 12-14.V.2005, participant la onferinţa internaţională „Le droit contemporain – des particularités
nationales aux défis de l’integration”, organizată de Facultatea de Drept a UBB Cluj-Napoca şi de
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Association „Henri Capitant” des amis de la culture juridique française – Roumanie
http://www.capitant.ro/manifestations/colloque-12-14v2005.html
- 24.II.2005, la invitaţia Facultăţii de Drept a „Universităţii de Stat din Moldova”, Chişinău, am
susţinut în Sala Senatului a acestei instituţii o conferinţă cu tema „Reprezentarea la succesiune –
actualitatea unei reguli romane”. Conferinţa a fost forma revizuită şi adăugită a comunicării
susţinute în noiembrie 2003 în cadrul Asociaţiei „Henri Capitant”; de menţionat că a fost prima
comunicare ştiinţifică făcută la Facultatea de Drept din Chişinău de un profesor din
România după 60 de ani de întrerupere fortuită
- 10 XII.2004, conferinţa „Codificarea civilă şi bicentenarul codului civil francez”, la Biblioteca
publică de drept, Chişinău, Republica Moldova
- 6-11 XII.2004, 21-26 II.2005, 9-18 IX.2005, 20-27 X.2005, 12-18 XII.2005, 23-26 I.2006, 2127 V.2006, predare de cursuri în calitate de cadru didactic titular la Facultatea de Drept a
Universităţii „Alecu Russo” din Bălţi, Republica Moldova. Deplasările s-au realizat în baza
acordului de sprijin didactic şi ştiinţific încheiat în toamna anului 2004 între această instituţie de
învăţământ şi Facultatea de Drept a UBB
- 19 XI.2004, comunicarea „Prezenţe juridice franceze în UBB”, prezentată ca participant la
simpozionul „Prezenţe franceze la Universitatea Babeş-Bolyai”, organizat la Cluj-Napoca cu
prilejul sărbătoririlor dedicate celor 85 de ani de la înfiinţarea Universităţii româneşti din Cluj
- X.2004 (începând din), titular de curs (dublă nominalizare) la Facultatea de Drept a
Universităţii de stat „Alecu Russo” din Bălţi, Republica Moldova – materiile Drept roman (nivel
licenţă) şi Drept privat comparat ( nivel master)
- X.2004, titular al cursului „Droit successoral comparé” la masterul Droit privé comparé,
Facultatea de Drept a UBB Cluj-Napoca
- 21 IX.2004, comunicarea „Le Code Napoléon en Roumanie – la permanence d’une influence”,
la colocviul internaţional „Codes et codification”, Université Laval, Québec, Canada
- VII.2004 – XI.2006, membru, proiect internaţional de cercetare “Rechtskulturen des
modernen Osteuropa – Traditionen und Transfers”, iniţiat de Max-Planck-Institut für Europäische
Rechtsgeschichte, Frankfurt/Main – coordonator prof. Marie Theres FÖGEN, directoarea
institutului; în perioada 16-18 VII.2004 am participat la reuniunea de constituire a proiectului,
alături de d-nul prof.dr.doc. Vladimir HANGA – cooptat ca membru în Biroul ştiinţific
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- 26-29 V.2004, participant la Journées internationales de la Société d’histoire du droit, având ca
temă „Le phénomène de réception”, Rotterdam, Olanda, cu comunicarea „La réception du Code
Napoléon en Roumanie”
- 1-2 IV.2004, Facultatea de Drept, Cluj-Napoca, reuniunea anuală a „Association Capitant –
Roumanie”. În prima zi s-a desfăşurat reuniunea propriu-zisă a membrilor asociaţiei, cu ocazia
căreia am prezentat în calitate de secretar general raportul de activitate pe anul precedent. În data
de 2 aprilie, am organizat conferinţa dedicată Bicentenarului Codului Napoléon de către dl. prof.
Michel GRIMALDI, preşedintele Asociaţiei Capitant, invitat special pentru a cunoaşte membrii
filialei române reînfiinţate; la conferinţă au asistat membrii asociaţiei, cadre didactice de la
Facultăţile de Drept din Cluj-Napoca şi Bucureşti, precum şi invitaţi – magistraţi, avocaţi,
studenţi
- 1-14 III.2004, profesor invitat la Université Paris II „Panthéon-Assas”, DESS de Droit notarial
(responsabil, prof. Michel Grimaldi) – curs pe tema „Droit des successions – une comparaison
franco-roumaine”; în acest interval, în zilele de 11 şi 12 III.2004 am fost invitat să particip în
calitate de raportor pentru România la Colocviul internaţional dedicat Bicentenarului Codului civil
francez, manifestarea organizată de către Curtea de casaţie franceză şi de Asociaţia Henri Capitant a
prietenilor culturii juridice franceze.
- II.2004, redactor-şef al revistei „Studia UBB.series Iurisprudentia”;
- 10 XII.2003, conferinţa „Atracţia europeană în istoria dreptului românesc”, la Institutul de
cercetări europene, Cluj-Napoca;
- 21 XI.2003 – conferinţa „Reprezentarea la moştenire sau despre avatarurile unei tehnici
succesorale”, în cadrul ciclului de conferinţe organizate de către Asociaţia Capitant - România,
sub tema L’influence juridique française en Roumanie, Cluj-Napoca
- Oct. 2003 (începând din), membru al „Société pour l’histoire des droits de l’antiquité – Fernand
de Vischer” (Bruxelles) şi „Société d’histoire du droit” (Paris)
- 16-20 IX.2003, participant la al 57-lea congres anual al SIHDA („Société internationale pour
l’histoire des droits de l’antiquité”), desfăşurat la Clermont Ferrand (Franţa), având ca temă
generală „Les sources juridiques dans le monde antique: leur contribution à la conaissance de
l’Etat et de la société”; am fost prezentat ca membru nou înscris şi am prezentat comunicarea „La
représentation successorale: le retour d’une règle romaine” – reţinută apoi spre publicare în
„Revue internationale des droits de l’antiquité”
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- 21-23 III.2003 m-am deplasat la Paris, unde am prezentat d-lui. prof. Michel GRIMALDI
rezultatele demersurilor mele pentru reînfiinţarea filialei române a „Association Capitant”; ca
urmare, s-a considerat data de 22 III.2003 ca moment oficial al revigorării acestei filiale, al cărei
secretar general am devenit http://www.capitant.ro
- I.2003 – I.2004, membru al Comisiei pentru studiul legislaţiei universitare în Univ. „BabeşBolyai” Cluj-Napoca
- 22-25 XI.2002, comunicarea “L’œuvre de codification – enjeu de la modernisation du droit
roumain” – Institutul Max-Planck, Frankfurt am Main, Germania, în cadrul reuniunii membrilor
proiectului internaţional de cercetare “Modernisierung durch Transfer im 19. und frühen 20.
Jahrhundert”
- X.2002 – titular al cursului de „Liberalităţi” la masterul Instituţii de drept privat, Facultatea de
Drept a UBB Cluj-Napoca
- 13 VI.2002, la invitaţia d-lui prof.dr. Jaques BEGUIN (Univ. Paris I – Panthéon Sorbonne,
director ştiinţific al revistei „La semaine juridique”), am participat la reuniunea de studiu
organizată la Paris de societatea editorială de specialitate „Juris-Classeur”, pe tema „La réforme
du droit successoral: quel nouveaux droits pour le conjoint survivant et l’enfant adultérin?” –
întrunire coordonată de dl. prof.dr. Pierre CATALA (Univ. Paris II – Panthéon Assas). Scopul
participării a fost unul de informare şi instruire a mea asupra reformei franceze – în perspectiva
lucrărilor ce le desfăşuram la revizuirea codului nostru civil; în plus, la conferinţă au participat
cele mai importante autorităţi franceze în domeniul succesiunilor: d-nii profesori Philippe
MALAURIE (Univ. Paris I – Panthéon Sorbonne), Pierra CATALA şi Michel GRIMALDI
(Univ. Paris II – Panthéon Assas). Cu această ocazie, dl. prof. GRIMALDI, preşedintele
„Association Henri Capitant des amis de la culture juridique française”, m-a autorizat să
întreprind demersurile necesare pentru a reînfiinţa filiala română a asociaţiei (înfiinţată la Cluj de
către prof. Aurelian IONAŞCU în 1936 şi intrată în eclipsă după 1948), acordându-mi pentru
aceasta calitatea de corespondent pentru România
- IV.2002 - VII.2003 – membru în Comisia ministerială de revizuire a Codului civil român,
responsabil cu Cartea „Despre succesiuni şi liberalităţi”
- XI.2001 – XI.2003, membru în proiectul internaţional de cercetare “Modernisierung durch
Transfer im 19. und frühen 20. Jahrhundert”, Max-Planck-Institut für Europäische
Rechtsgeschichte, Frankfurt/Main, Germania (coord. prof. Thomas Giaro)
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- 8-13 VII.2001, participant la Cursul de vară cu participare internaţională organizat anual de
„Max-Planck Institut für europäische Rechtsgeschichte” Frankfurt am Main, Germania. Am
prezentat rezultatele cercetării ce am întreprins-o asupra fundaţiilor testamentare, în forma unei
comunicări intitulate “Etude historique sur les fondations testamentaires en droit roumain”
- XII.2000 – I.2006, membru în Colegiul de redacţie al revistei “Pandetele române” (Bucureşti,
fondată în 1921), responsabil pe secţiunea Succesiuni şi liberalităţi
- IX.2000, lector universitar, titular al cursului de Drept Roman şi al seminariilor la Drept civil
Succesiuni, Facultatea de Drept a UBB Cluj-Napoca
- IX.2000, secretar al Comisiei de admitere la Facultatea de Drept
- 11 V.2000, susţinerea publică a tezei de doctorat
- IV.2000, secretar-adjunct de redacţie al revistei „Studia UBB.series Iurisprudentia”
- IX.1999, asistent universitar, titular seminarii la Drept civil – Succesiuni şi Contracte,
Facultatea de Drept a UBB Cluj-Napoca;
- VI.1999 am solicitat şi primit din partea redacţiilor revistelor “La semaine juridique” şi “Recueil
Dalloz” din Paris, Franţa, autorizaţia de traducere şi publicare în România a practicii judiciare
franceze apărute în respectivele periodice. Ca urmare, în perioada X.1999 – X.2001 am întreţinut
în “Revista de drept comercial” (Bucureşti) o rubrică de ”Jurisprudenţă franceză (tradusă sau/şi
comentată)”. Din VI.2000 public acelaşi gen de materiale în revista “Studia UBB.
Jurisprudentia”, iar în perioada VI.2001 –XII.2005 şi în revista “Pandectele Române“
- 28-30 V.1999, participant la reuniunea anuală Europäisches Forum Junger Rechtshistoriker, cu
tema “Rechtsgeschichten/Legal histories” la Zürich, Elveţia. Am prezentat rezultatele preliminare
ale unei cercetări întreprinse asupra fundaţiilor testamentare – în forma materialului intitulat
“Etude historique sur les fondations testamentaires en droit roumain” (publicat ulterior în revista
“Forum

historiae

iuris”

a

Universităţii

“Humboldt”,

Berlin

http://fhi.rg.mpg.de/articles/00003dan-bocsan.htm)
- I.1998 am fost desemnat de către conducerea facultăţii ca persoană de legătură în relaţiile cu
Biblioteca Centrală Universitară, devenind astfel membru în Consiliul Ştiinţific Consultativ al
UBB. În această calitate, am recomandat periodic serviciilor de achiziţii din cadrul BCU lucrările
necesare Bibliotecii filiale a Facultăţii de Drept. De asemenea, am insistat pentru menţinerea sau,
după caz, iniţierea abonamentelor la principalele reviste juridice occidentale
- 1 XI.1997, înscris pe bază de concurs la doctorat la disciplina Drept Roman, sub îndrumarea
prof.dr.doc. Vladimir Hanga. Am încheiat programul individual de pregătire din cadrul

16

doctoratului, promovând cu notele 9 (Drept roman) şi 10 (Drept civil, respectiv Istoria vechiului
drept românesc) examenele, respectiv cu calificativul “foarte bine” cele trei referate. În data de 11
V.2000 am susţinut public teza pentru obţinerea titlului de doctor în drept, intitulată “Evoluţia
susccesiunii testamentare în dreptul roman”. Aceasta a fost publicată în august 2000 la Editura
“Lumina lex” din Bucureşti, în forma unei monografii intitulată “Testamentul. Evoluţia
succesiunii testamentare în dreptul roman”
- IX.1997, preparator universitar, Facultatea de Drept a UBB Cluj-Napoca.
11. Publicaţii:
A. Articole, studii, comentarii de jurisprudenţă, recenzii:
. „Reprezentarea în dreptul roman”, în RRDP 3/2019, p.
. „Despre devenirea familiei in dreptul român si perspectivele legislative ale parteneriatului
civil” , în RRDP 3/2018, p. 45-56
. „Family and legal succession in Romania – a conclusion”, in „Studia Universitatis BabeşBolyai, series Iurisprudentia” nr. 1/2017 http://studia.law.ubbcluj.ro/articol/708, pp. 5-44
. „The hereditary reserve in Romania: lessons from the past and prospects for the future /
La réserve héréditaire roumaine: enseignements du passé et perspectives du futur”, in „Revue de
droit Henri Capitant” nr. 7/31 déc. 2014, pp. 171-200 şi online la adresa
http://henricapitantlawreview.org/article.php?lg=en&id=517
. „Cotitatea disponibilă specială a soţului supravieţuitor în concurs cu copiii dintr-o
căsătorie anterioară”, in „Revista de ştiinţe juridice” nr. 1/2013, pp. 60-67
. „Ce efect produce scurgerea termenului de opţiune succesorală faţă de un succesibil
inactiv?”, in „Pandectele Române” nr. 10/2013, pp. 49-55
. „Qu’est-ce qu’on peut faire pour contenter le conjoint survivant?”, în „Studia
Universitatis
Babeş-Bolyai,
series
Iurisprudentia”
nr.
2/2013
http://studia.law.ubbcluj.ro/articol/551, pp. 90-98
. „Calcularea rezervei succesorale a soţului supravieţuitor şi impactul noului cod civil”, in
„Revista română de drept privat” nr. 2/2012, p. 38-48
. „Testamentul olograf şi ponderea formalismului: un studiu aplicat pe problema datei”, in
„Studia
Universitatis
Babeş-Bolyai,
series
Iurisprudentia”
nr.
2/2012,
http://studia.law.ubbcluj.ro/articol/495, pp. 70-82
. „Propter veteris iuris imitationem: nou şi vechi în materie succesorală în noul cod civil
(II)”, in „Studia Universitatis Babeş-Bolyai,series Iurisprudentia” nr. 4/2011,
http://studia.law.ubbcluj.ro/articol/476
. „Consideraţii asupra reglementării reprezentării succesorale în noul cod civil”, in „Revista
română de drept privat” nr. 1/2011, p. 33-48.
. „Propter veteris iuris imitationem: nou şi vechi în materie succesorală în noul cod civil
(I)”, in „Studia
Universitatis Babeş-Bolyai, series Iurisprudentia” nr. 4/2010
http://studia.law.ubbcluj.ro/articol/354
. „Successions et famille. Rapport roumain”, in„Studia Universitatis Babeş-Bolyai, series
Iurisprudentia” nr. 4/2010 http://studia.law.ubbcluj.ro/articol/352
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. „La refonte du code civil roumain et le code civil du Québec” (în colaborare cu Marian
Nicolae), in „La revue du barreau canadien” vol. 88 nr. 2 (IX.2010), p. 445-454, disponibil online
la adresa: http://www.cba.org/cba_barreview/Recherche.aspx?VolDate=09%2f01%2f2010
. Recenzie la Tamás Notári, „Studia Iuridico-philologica I. Studies in classical and
medieval philology and legal history”, Hungarian Polis Studies 14., Debrecen 2007, 313 p. (în
colab. cu Andrea Chiş), in „Studia Universitatis Babeş-Bolyai, series Iurisprudentia” nr. 1/2010
(http://studia.law.ubbcluj.ro/articol/336)
. "Argument - colecţia Cultura juridică", in “Studia Universitatis Babeş-Bolyai, series
Iurisprudentia” nr. 1/2009 (http://studia.law.ubbcluj.ro/articol/285)
. „Despre precedentul judiciar şi valoarea sa de izvor de drept”, in "Revista de note şi
studii juridice",
http://www.juridice.ro/39497/despre-precedentul-judiciar-si-valoarea-sa-deizvor-de-drept.html (24 III.2009)
. "La recodification du droit civil roumain en quête de modèle" (în colab. cu Marian
Nicolae), in “Studia Universitatis Babeş-Bolyai, series Iurisprudentia” nr. 2/2008, p. 115-121,
online la adresa: http://studia.law.ubbcluj.ro/articol/123
. „Are nevoie de formă autentică hotărârea AGA pe baza căreia administratorul unei
societăţi comerciale consimte la o garanţie ipotecară?”, Notă critică la dec. 1946/2007 a Curţii de
Casaţie, s.com., in „Revista română de drept privat” nr. 1/2008, p. 259-265
. Recenzie la *** „La création du droit par le juge”, in „Archives de la philosophie du
droit” (50) 2006 Dalloz, Paris 2007, 474 p. (Recenzie la …), in “Studia Universitatis BabeşBolyai, series
Iurisprudentia” nr. 2/2007, p. 251-252, online
la adresa:
https://studia.law.ubbcluj.ro/articol/276
. Recenzie la „Etudes offertes au professeur Philippe Malinvaud”, Litec, Paris, 2007, XX +
750 p. (Recenzie la…), in “Studia Universitatis Babeş-Bolyai, series Iurisprudentia” nr. 1/2007,
p. 196-199, online la adresa: https://studia.law.ubbcluj.ro/articol/259
. „Aperçu sur le cadre juridique de l’adoption internationale en Roumanie – une analyse
critique de la loi no. 273/2004”, (în colaborare cu Laura Tofană), in „Revista română de drept
internaţional privat şi drept privat comparat”, I (2006), p. 731-741
. „Pentru dreptul roman”, in „Pandectele Române” nr. 5/2006, p .235-236
. „Panteon juridic – Dimitrie Alexandresco”, in „Pandectele Române” nr. 4/2005, p. 250256
. „Panteon juridic – Vespasian Erbiceanu”, (în colaborare cu Mihai Taşcă) in „Pandectele
Române” nr. 5/2004, p. 247-259
. „Le Code Napoléon en Roumanie au siècle dernier”, in „Revue internationale de droit
comparé” nr. 2/2004, p. 440-446
. “La représentation successorale – l’actualité d’une règle romaine”, in “Revue
internationale des droits de l’antiquité” 2003, p. 37-46
. Recenzie la Boris Deşliu, „Jurnal de avocat”, Ed. Vremea, Bucureşti, 432 p., in “Studia
Universitatis Babeş-Bolyai, series Iurisprudentia” nr. 1/2003, p. 144-146 , online la adresa
https://studia.law.ubbcluj.ro/articol/736
. „Redactarea Codului civil român din 1865”, in “Studia Universitatis Babeş-Bolyai, series
Iurisprudentia” nr. 1/2003, p. 72-75, online la adresa https://studia.law.ubbcluj.ro/articol/736
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