
AVOCAT DORU BĂJAN 

 

L I S T A 

LUCRĂRILOR DE SPECIALITATE PUBLICATE 

 

 

TRATATE 

 

- Cartea societăţii comerciale vol.I-II - Economia de piaţă, instituţii şi mecanisme (regii 
autonome, societăţi comerciale, agenţi particulari), Editura “Tribuna Economică”, 1990, 
p.192; (coautorat) 

- Cartea societăţii comerciale vol.III-IV - Economia de piaţă, instituţii şi mecanisme 
(raporturi de muncă, agenţi economici - jurisdicţie, activitate, finanţe - contabilitate, contracte 
comerciale), Editura “Tribuna Economică”, 1991, p.448; (coautorat) 

- Cartea societăţii comerciale vol.V-VI - Economia de piaţă, instituţii, mecanisme (raporturi 
de muncă, funcţionarea societăţilor comerciale; instrumente de credit; soluţii din practica 
judecătorească şi arbitrala internă şi internaţională), Editura “Tribuna Economică”, 1992, 
p.337; (coautorat) 

- Ghid de comerţ internaţional şi corespondenţă de afaceri în limbi străine, Editura 
“Tribuna Economică” 1992, p.462; (coautorat) 

- Reglementări şi uzanţe internaţionale, comerciale şi civile - sinteza - vol.I, Editura 
“Cutuma”, 1992, p.414; (coautorat) 

- Codul penal şi Codul de procedură penală - culegere - Editura “Cutuma”, 1992, p.284;  
(coautorat) 

- Cartea societăţii comerciale vol. VII-VIII - Economia de piaţă, instituţii, mecanisme 
(agenţi economici, legislaţie financiar-contabilă, import-export, contracte comerciale; raporturi 
de muncă), Editura “Tribuna Economică”, 1993, p.416; (coautorat) 

- Cartea patronului, Editura “Tribuna Economică”, 1994, p.384. (coautorat) 

- Contracte interne şi internaţionale, Editura “Tribuna Economică”, 1999 (coautorat) 

- Codex Fiscal - Agenda 2000, Editura “Carte de Drepturi”, 1999 (coautorat) 

- Soluţionarea litigiilor agenţilor economici – reglementări procedurale, Editura „Tribuna 
Economică” 2000  

- Agenda Fiscală 2001, Editura “Carte de Drepturi”, 2001 (coautorat) – lucrare pe suport 
magnetic 

- Facilităţi fiscale, Editura „Tribuna Economică”, 2001  

- Codex Fiscal - Agenda 2002, Editura “Carte de Drepturi”, 2002 – lucrare pe suport 
magnetic 

- Impozitarea agenţilor economici, Editura „Tribuna Economică”, 2003 

- Răspunderea contravenţională, Editura „Tribuna Economică” 2003 

- Reglementări vamale, Editura „Tribuna Economică” 2003 

- Vânzarea internaţională, Editura „Tribuna Economică” 2003 

- Codex Fiscal - Agenda 2003, Editura “Carte de Drepturi”, 2003 – lucrare pe suport 
magnetic 
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- Codex Contravenţional, Editura “Carte de Drepturi”, 2003 – lucrare pe suport magnetic 

- Codex Vamal, Editura “Carte de Drepturi”, 2003 – lucrare pe suport magnetic 

- Vânzarea comercială internaţională, Editura “Carte de Drepturi”, 2003 – lucrare pe suport 
magnetic 

- Reglementarea operaţiunilor comerciale, Editura „Tribuna Economică” 2004 

- Protecţia şi recuperarea creanţelor, Editura „Tribuna Economică” 2004 

- Codex Fiscal - Agenda 2004, Editura “Carte de Drepturi”, 2004 – lucrare pe suport 
magnetic 

- Codex operaţiuni comerciale, Editura “Carte de Drepturi”, 2004 – lucrare pe suport 
magnetic 

- Codex – Protecţia şi recuperarea creanţelor, Editura “Carte de Drepturi”, 2004 – lucrare 
pe suport magnetic 

- Codex - Soluţionare litigiilor agenţilor economici, Editura “Carte de Drepturi”, 2004 – 
lucrare pe suport magnetic 

- Codex – Înfiinţarea şi desfiinţarea societăţilor comerciale, Editura “Carte de Drepturi”, 
2004 – lucrare pe suport magnetic 

- Soluţionare litigiilor agenţilor economici, Editura „Tribuna Economică” 2005 

- Înfiinţarea şi desfiinţarea societăţilor comerciale, Editura „Tribuna Economică” 2005 

- Vânzarea Internaţională – elemente de drept, Editura Indaco publishing house - 2008 
 
 

MONOGRAFII 
 

- Controlul activităţii economice - Buletin economic legislativ, “Tribuna Economică” nr. 1, 
2/1994, p. 192; (coautorat) 

- Managementul societăţii comerciale - Buletin economic legislativ, “Tribuna Economică” 
nr.3/1994, p. 96; (coautorat) 

 - Soluţionarea litigiilor societăţilor comerciale - Buletin economic legislativ, “Tribuna 
Economică” nr.4/1994, p. 96; (coautorat) 

 - Protecţia şi recuperarea creanţelor interne - Buletin economic legislativ, “Tribuna 
Economică” nr.9, 10/1994, p. 192. (coautorat) 

- “420 soluţii de practică - Buletin economic legislativ, “Tribuna Economică” nr.9-10/1998, 
(coautorat) 

- Legea pensiilor – actualizată, completată, comentată - Buletin economic legislativ, 
“Tribuna Economică” nr. 7-8/2001 (coautorat) 

- Regimul bunurilor imobile - Revista “Ghid Juridic - pentru societăţile comerciale” nr. 6, 7, 
8/2006 

- Operaţiuni comerciale internaţionale - Revista “Ghid Juridic - pentru societăţile 
comerciale” nr. 1, 2, 3/2007 

- Operaţiuni comerciale - Revista “Ghid Juridic - pentru societăţile comerciale” nr. 8/2007 
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STUDII 

 

- Contractul de transport fluvial de mărfuri Suplimentul Revistei Economice nr. 20, 21, 22, 
24, 25, 28, 29/1988;  

- Unele aspecte privind regimul juridic al staliilor şi contrastaliilor - Suplimentul Revistei 
Economice nr. 28, 29, 30, 32, 33, 34/1989;  

- Contractul de transport feroviar al călătorilor în trafic C.I.V. Suplimentul Revistei 
Economice nr. 48/1988 şi nr.1/1989; 

- Contractul de transport internaţional al bagajelor în trafic C.I.V. Suplimentul Revistei 
Economice nr. 43, 44, 45, 46/1989; 

- Contract model pentru efectuarea operaţiilor de încărcare-descărcare mecanizate şi 

transport auto ale mărfurilor vagonabile, coletărie, containere mici şi de mare 

capacitate, Suplimentul Revistei Economice nr. 8/1989; 
 

* 
 

- Contractul de transport internaţional al călătorilor în trafic S.M.P.S, Supliment “Tribuna 
Economică” nr. 31 şi 33/1990 

- Regia autonomă, Supliment “Tribuna Economică” nr. 35/1990 

- Societatea comercială, Supliment “Tribuna Economică” nr. 37/1990 

- Contractul de transport internaţional al bagajelor şi mesageriilor în trafic S.M.P.S, 
Supliment “Tribuna Economică” nr. 40/1990 
 

* 

 

- Vânzarea comercială internaţională, Revista “Tribuna Economică” nr. 44/1991(coautorat) 

- Contractul comercial intern de vânzare-cumpărare, Revista “Tribuna Economică” nr. 
44/1991 

- Contractul de consignaţie, Revista “Tribuna Economică” nr. 37, 38, 40/1991 
 

* 
 

- Scutiri, scăzăminte şi reduceri fiscale, Revista “Ghid Juridic - pentru societăţile 
comerciale” nr. 11-12/2005 
 

* 
 

- Despre obligaţiile comerciale - Revista “Ghid Juridic - pentru societăţile comerciale” nr. 
10/2006 

- Proceduri internaţionale - Revista “Ghid Juridic - pentru societăţile comerciale” nr. 
10/2006 
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ARTICOLE  

 

 - Răspunderea căilor ferate particulare la transportul internaţional feroviar în trafic 

C.I.M., Suplimentul Revistei Economice nr.49/1987, nr.3, 14/1988 
  

* 
 

- Reclamaţii şi acţiuni privind contractul de transport internaţional feroviar în trafic 

S.M.G.S., Suplimentul Revistei Economice nr.41/1989 

- Participarea terţilor în litigii izvorâte din contractul de transport internaţional feroviar 

de marfă, Supliment Revista Economică nr.47, 48 şi 49/1989 
 

* 
 

- Consideraţii privind evitarea dublei impuneri şi a evaziunii fiscale, Supliment “Tribuna 
Economică” nr. 13/1990; 

- Societatea în nume colectiv, Supliment “Tribuna Economică” nr. 14, 15, 17, 24, 26/1990; 
(coautorat) 

 - Consideraţii privind Decretul-Lege 54/1990 privind libera iniţiativă, Supliment “Tribuna 
Economică” nr. 25/1990 

- Proiect de statut al Camerei de Comerţ al Industriei teritorială, Supliment “Tribuna 
Economică” nr. 25/1990; 
 

* 
 

- Impozitul pe veniturile cumulate şi statul de drept, Revista “Tribuna Economică” nr. 
36/1992; 

 - Considerente privind contractul de asociere, Revista “Tribuna Economică” nr. 45/1992; 
(coautorat) 

- Considerente privind sucursalele şi filialele societăţilor comerciale, Revista “Tribuna 
Economică” nr. 49/1992; (coautorat) 

- Consideraţii privind competenţa de a hotărî extrădarea, Revista “Tribuna Economică” 
nr. 49/1992; (coautorat) 

- Răspunsuri la întrebările cititorilor, Revista “Tribuna Economică” nr. 17, 29, 37, 38-
39/1992; 

 

* 
 

- Modificări privind regimul investiţiilor străine, Revista “Tribuna Economică” nr. 31/1993; 

- Despre profitul şi impozitarea profitului agenţilor economici, “Tribuna Economică nr. 
17, 18/1993; (coautorat) 

- Răspunsuri la întrebările cititorilor, Revista “Tribuna Economică” nr. 1-2/1993; 

- Infracţiunea de înşelăciune prevăzută de art. 215 alin.1 Cod penal - nota - “Dreptul” nr. 
2/1993; (coautorat) 
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- Pedeapsa. Amânarea executării pedepsei închisorii - nota - “Dreptul” nr. 12/1993; 
(coautorat) 

- Abordarea integrală a proprietăţii, dezmembrăminte ale dreptului de proprietate, 
Revista “Capital” nr. 10/1993; (coautorat) 

- Uzanţele comerciale internaţionale INCOTERMS’90, Revista “Capital” nr. 10/1993; 
(coautorat) 

 

* 
 

- Neconstituţionalitatea O.G. nr. 18/1994 privind măsuri pentru întărirea disciplinei 

financiare a agenţilor economici, Revista Ghid juridic pentru societăţi comerciale nr. 
4/1998 

- Taxa pe valoarea adăugată (neconstituţionalitatea unor prevederi din O.G. nr. 3/1992), 
Revista Ghid juridic pentru societăţi comerciale nr. 6/1998 

- Taxa pe valoarea adăugată, Cotidianul „Republica” anul II, nr. 102/22.01.1998 

- Descentralizarea administrării actului de justiţie în materia contenciosului 

administrativ, Revista Ghid juridic pentru societăţi comerciale nr. 7-8/1998, (coautorat) 

 

* 

 

- Infracţiuni economice şi Constituţia, Revista “Tribuna Economică” nr. 21/1999 
(coautorat) 

- O.G. nr. 11/1996 - un caz de neconstituţionalitate, Revista “Tribuna Economică” nr. 
29/1999 (coautorat) 

- Valorificarea creanţelor neperformante de către A.V.A.B., Revista “Tribuna Economică” 
nr. 37/1999 (coautorat) 

- IMM-urile în lumina Legii nr. 133/1999, Revista “Tribuna Economică” nr. 38/1999 
(coautorat) 

- Impozitarea leasing-ului, Revista “Tribuna Economică” nr. 11-12/1999 (coautorat) 

- Controlul privind protecţia consumatorilor, Revista “Tribuna Economică” nr. 48/1999 
(coautorat) 

- Regimul fiscal al societăţilor, Revista Ghid juridic pentru societăţi comerciale nr. 6/1999, 
(coautorat) 

 

* 

 

- Când bugetul are nevoie de bani, legea nu contează, Revista „Capital” nr. 34/2000 

- „Dreptul câştigat” dă peste mână fiscului, Revista „Capital” nr. 38/2000 

- Cad amenzile pentru nerepatrierea în termen a valutei, Revista „Capital” nr. 44/2000 

- Inabilităţi legislative, Revista „Capital” nr. 47/2000 

- Nerespectarea regimului legilor organice, Revista „Capital” nr. 51/2000 
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* 

 

- Impozite, taxe şi alte obligaţii, Revista “Tribuna Economică” nr. 1, 2, 3, 4/2001  

- Facilităţi prevăzute prin legi speciale (I) – (II), Revista “Tribuna Economică” nr. 43, 
44/2001  

- Facilităţi prevăzute în cuprinsul legilor fiscale, Revista “Tribuna Economică” nr. 45, 
46/2001  

- Valorificarea garanţiilor de către A.P.A.P.S., Revista “Tribuna Economică” nr. 45/2001  

- Majorarea pretenţiilor reclamantului în apel, Revista “Tribuna Economică” nr. 48/2001  

- Drepturi fiscale câştigate, Revista „Impozite şi taxe” nr. 5-6/2001 

- Avocaţii şi T.V.A.-ul, Revista „Impozite şi taxe” nr. 7/2001 

- Opinii privind îmbunătăţirea actualului sistem fiscal, Revista „Impozite şi taxe” nr. 
7/2001 

- Impozitarea veniturilor din activităţi independente, Revista „Impozite şi taxe” nr. 7/2001 

- Concurenţa neloială poate fi sancţionată, Revista „Capital” nr. 6/2001 

- Efectele sancţiunilor Băncii Naţionale, Revista „Capital” nr. 7/2001 

- Trei sferturi din dări nu sunt stabilite prin lege, Revista „Capital” nr. 17/2001 

 

* 

 

- Sistemul fiscal după 11 ani de tranziţie, Revista “Tribuna Economică” nr. 8/2002 

- Impozitul pe venit, Revista “Tribuna Economică” nr. 14/2002 

- Reglementări privind accizele, Revista “Tribuna Economică” nr. 15/2002 

- Impozitul pe venituri nesupuse globalizării, Revista “Tribuna Economică” nr. 15/2002 

- Impozitul pe veniturile supuse globalizării, Revista “Tribuna Economică” nr. 16/2002 

- Accize pentru produsele din tutun, Revista “Tribuna Economică” nr. 16/2002 

- Regimul accizelor pentru uleiuri minerale, Revista “Tribuna Economică” nr. 17/2002 

- Plata impozitului pe venit, Revista “Tribuna Economică” nr. 17/2002 

- Reglementări privind accizele pentru cafea şi alte produse, Revista “Tribuna 
Economică” nr. 18/2002 

- Reglementări privind impozitul pe venit, Revista “Tribuna Economică” nr. 18/2002 

- Reglementări privind accizele, Revista “Tribuna Economică” nr. 18/2002 

- Formulare discutabile, Revista “Tribuna Economică” nr. 22/2002 

- Imposibilitatea calculării corecte a T.V.A., Revista “Tribuna Economică” nr. 28/2002 

- Constituţionalitatea Curţii Constituţionale, Revista “Tribuna Economică” nr. 28/2002 

- Impozitarea fondului de participare la profit, Revista “Tribuna Economică” nr. 29/2002 

- Fondul special pentru sănătate publică, Revista “Tribuna Economică” nr. 32/2002 

- Surpriza fiscală a anului 2003 privind executarea creanţelor bugetare, Revista “Tribuna 
Economică” nr. 41/2002 
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- Cine ne amendează? Despre legalitatea reglementărilor în materie contravenţională, 
Revista “Tribuna Economică” nr. 44/2002 

- Impozitul pe venit, un instrument social ratat, Revista „Capital” nr. 17/2002 

- Şi Curtea Constituţională poate fi controlată, Revista „Capital” nr. 39/2002 

 

* 

 

- Necorelări legislative. Impozitarea în anul 2003, Revista “Tribuna Economică” nr. 3/2003 

- Răspunderea pentru vicii în materie comercială, Revista “Tribuna Economică” nr. 
5/2003 

- Impozitul pe clădiri proprietate a persoanelor fizice, Revista “Tribuna Economică” nr. 
9/2003 

- Impozitul pe venit, Revista “Tribuna Economică” nr. 14/2003 

- Impozitul pe venit – venituri neglobalizabile, Revista “Tribuna Economică” nr. 15/2003 

- Impozitul pe venit – venituri globalizabile, Revista “Tribuna Economică” nr. 16/2003 

- Impozitul pe venit – facilităţi fiscale, Revista “Tribuna Economică” nr. 17/2003 

- Accize la cafea, Revista “Tribuna Economică” nr. 19/2003  

- Accize pentru alcool, distilate, băuturi alcoolice, vinuri şi bere, Revista “Tribuna 
Economică” nr. 21/2003 

- Accize la uleiuri minerale, Revista “Tribuna Economică” nr. 22/2003 

- Răspunsuri la întrebările cititorilor, Revista “Tribuna Economică” nr. 7, 10, /2003 

- Prezumţia de nevinovăţie (frauda fiscală), Revista “Tribuna Economică” nr. 27/2003 

 

* 

 

- Codul de procedură fiscală, Revista “Tribuna Economică” nr. 5/2004 

- Impozitarea în anul 2004, Revista “Tribuna Economică” nr. 5/2004 

- Utopie fiscală, Revista “Tribuna Economică” nr. 8/2004 

- Despre Curtea Constituţională, Revista “Tribuna Economică” nr. 21/2004 

- Consultanţă juridică, Revista “Tribuna Economică” nr. 26/2004 

- Jurăminte încălcate. Modificarea accizelor, Revista “Tribuna Economică” nr. 27/2004 

- Între lege şi Constituţie, Revista “Tribuna Economică” nr. 30/2004 

- Consultanţă juridică, Revista “Tribuna Economică” nr. 33/2004 

- Contracte uzuale, Revista “Tribuna Economică” nr. 34/2004 

- Războiul facturilor, Revista “Ghid Juridic - pentru societăţile comerciale” nr. 1/2004 

- Reglementări privind produsele accizabile, Revista “Ghid Juridic - pentru societăţile 
comerciale” nr. 10/2004 

 

* 
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- Mijloace juridice de protejare a interesului creditorului, Revista “Ghid Juridic - pentru 
societăţile comerciale” nr. 2/2005 

- Holdingul, Revista “Ghid Juridic - pentru societăţile comerciale” nr. 3/2005 

- Când au să dea şi nu să ia – despre legislaţie, aplicarea ei şi spiritul instanţelor, 
Revista “Ghid Juridic - pentru societăţile comerciale” nr. 7-8/2005 

- Desfiinţarea administrativă, Revista “Tribuna Economică” nr. 10, 12/2005 

- Dizolvarea societăţilor comerciale, Revista “Tribuna Economică” nr. 20/2005 

- Lichidarea societăţilor comerciale, Revista “Tribuna Economică” nr. 21/2005  

- Proceduri prealabile în contencios administrativ, Revista “Tribuna Economică” nr. 
23/2005 

- Studiu de caz. Aplicarea legislaţiei fiscale, Revista “Tribuna Economică” nr. 24/2005 

- Aplicarea legislaţiei şi spiritul instanţelor, Revista “Tribuna Economică” nr. 26/2005 

- Elaborarea actelor normative, Revista “Tribuna Economică” nr. 27/2005 

- Desfiinţarea administrativ a societăţilor comerciale, Revista “Tribuna Economică” nr. 
28/2005 

- Norma contravenţională, Revista “Tribuna Economică” nr. 29/2005 

- Reglementări care pot fi contestate, Revista “Tribuna Economică” nr. 30/2005 

- Despre soluţiile Curţii Constituţionale. Aspecte ce pot fi invocate sau evitate de 

agenţii economici, Revista “Tribuna Economică” nr. 31/2005 

- Proceduri administrativ-jurisdicţionale, Revista “Tribuna Economică” nr. 32/2005 

- Calificări rezultate din practica Curţii Constituţionale: „Cazul excepţional”, Revista 
“Tribuna Economică” nr. 33/2005 

- Cum trebuie interpretată legislaţia privind Codul fiscal, Revista “Tribuna Economică” nr. 
39/2005 

- Competenţe de legiferare, Revista “Tribuna Economică” nr. 40/2005 

- Impozite şi taxe, Revista “Tribuna Economică” nr. 41/2005 

- Soluţii discutabile ale Curţii Constituţionale, Revista “Tribuna Economică” nr. 42/2005 

- Soluţii discutabile ale Curţii Constituţionale. Ocrotirea proprietăţii, Revista “Tribuna 
Economică” nr. 43/2005 

- Dizolvarea societăţilor comerciale, Revista “Tribuna Economică” nr. 44/2005 

- Valorificarea creanţelor contra statului, Revista “Tribuna Economică” nr. 45/2005 

- Controverse privind reglementarea unor obligaţii fiscale, Revista “Tribuna Economică” 
nr. 47/2005 

- Ministerul Justiţiei şi notarii, Revista “Tribuna Economică” nr. 49/2005 

- Ce trebuie să ştiţi despre holding, Revista “Tribuna Economică” nr. 51-52/2005 

 

* 

 

- Desfiinţarea societăţilor comerciale - Revista “Tribuna Economică” nr. 3/2006  

 

* 
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- Fondul pentru mediu - Revista “Tribuna Economică” nr. 18/2007 

- Despre sancţiuni contravenţionale în domeniul circulaţiei rutiere (I), Revista “Ghid 
Juridic - pentru societăţile comerciale” nr. 9/2007 

- Despre sancţiuni contravenţionale în domeniul circulaţiei rutiere (II), Revista “Ghid 
Juridic - pentru societăţile comerciale” nr. 9/2007 

- O.G. nr. 22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, 

stabilite prin titluri executorii – un act normativ disputat, Revista “Ghid Juridic - pentru 
societăţile comerciale” nr. 9/2007 

- Controlul legalităţii operaţiilor de achiziţii publice, Revista “Ghid Juridic - pentru 
societăţile comerciale” nr. 11-12/2007 

- Cum să recuperăm debitele, Revista Consulting Review, noiembrie 2007 

- Încadrarea corectă a faptei, Revista Consulting Review, noiembrie 2007 

 

* 

 

- Abrogarea implicită a dispoziţiilor privind soluţionarea contestaţiilor împotriva 

actelor administrative fiscale, Revista Consulting Review, martie 2008 

- Avocatul firmei, Revista Consulting Review, nr. 2/2008 

- Cine blochează aplicarea corectă a Codurilor vamal şi fiscal, Revista Consulting 
Review, nr. 2/2009 

- Cum se impozitează obştile de moşneni, Revista Consulting Review, nr. 4/2008 

- Legislaţia fiscală: greu de aplicat, uşor de greşit!, Revista Consulting Review, nr. 
5/2008 

 

* 

 

- Produse accizabile nemarcate, Revista Consulting Review, nr. 1/2009 

- Dividende: Neplată. Nedistribuire, Revista Consulting Review, nr. 2/2009 

- Rovinieta de Constanţa, Revista Consulting Review, nr. 3/2009 

- Despre contestarea obligaţiilor bugetare, Revista Consulting Review, nr. 5/2009 

- Clauza arbitrală în contractele comerciale, Revista Consulting Review, nr. 6/2009 

- Dreptul de petiţionare, Revista Consulting Review, nr. 6/2009 

- Posibile soluţii pentru ieşirea din criză, Revista Consulting Review, nr. 8/2009 

- Impozitarea cu TVA la vânzarea imobilelor, Revista Consulting Review, nr. 9/2009 

- Răspunderea solidară a administratorilor cu societatea comercială, Revista Consulting 
Review, nr. 9/2009 

- Un exemplu de necompetenţă profesională în administraţia publică sau Somnul 

raţiunii juridice naşte monştri, Revista Consulting Review, nr. 11-12/2009 

 

* 
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- Reglementarea internaţională a diferendelor relative la investiţii între state şi 

persoane ale altor state, Revista Consulting Review, nr. 3/2010 

- Tranzacţiile imobiliare din perspectiva Codului fiscal, Revista Consulting Review, nr. 
4/2010 

- Garda financiară şi disciplina financiară, Revista Consulting Review, nr. 4/2010 

 

* 

 

- Agenţia Naţională de Integritate – competenţe privind prevenirea și sancționarea 

corupției instituționale - Revista ECONOMIE SI ADMINISTRATIE LOCALA nr. 3/2013 
 

- Deductibilitatea TVA aferentă pentru importatorii neproprietari ai mărfurilor importate 

- Revista “Tribuna Economică” nr. 42/2013 
 

- Comentarii privind soluționarea diferendelor relative la investiții între un investitor 

străin și statul gazdă - Revista “Tribuna Economică” nr. 50-51/2013 
 

- Comentarii privind ”coabitarea”  între investitorul străin și statul gazdă - Revista 
“Tribuna Economică” nr. 52/2013 

- Comentarii privind contribuția de asigurări sociale de sănătate - Revista “Tribuna 
Economică” nr. 19/2014 

 

* 

 

- Comentarii privind contribuția de asigurări sociale de sănătate – juridice.ro, 2014 

- Executarea silită împotriva instituțiilor publice și a autorităților publice – juridice.ro, 
2014 

- O variantă de simplificare și îmbunătățire a impozitării veniturilor realizate din 

activități independente – juridice.ro, 2014 

- Comentarii privind fondurile europene – juridice.ro, 2014 

 

* 

 

- Comentarii privind fiscalizarea profesiei de avocet în perspectiva proiectului de cod 

fiscal – juridice.ro, 2015 
 


