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Rezumat 

 

1.1 Scopul demersului promovat activitatea ştiinţifică, profesională şi academică 

Domeniile de cercetare se circumscriu în principal dreptului penal și procesual penal, în 

contextul dreptului european. Prin activitatea desfășurată am dorit să evidențiez faptul că 

legea este principalul mijloc de schimbare în societatea modernă, iar evoluţia şi coerenţa 

dreptului reprezintă un proces continuu, în care fiecare etapă generează consecinţe asupra 

modului în care societatea alege în mod progresiv sistemul de valori. Pentru a fi integrată în 

societate și nu doar tolerată, legea trebuie să corespundă unei necesități generale de progres, 

să fie cunoscută și înțeleasă.  

Demersul interdisciplinar de studiere a dreptului penal este susținut de faptul că o 

ramură a dreptului nu poate fi înțeleasă decât ca parte a unui sistem destinat să susțină în mod 

egal statul și drepturile cetățenilor. În considerarea acestei idei educația juridică nu s-a adresat 

doar celor care urmau să profeseze în domeniul dreptului în instanțe de judecată. Am susținut 

cursuri pentru studenți, dar și pentru masteranzi, avocați, consilieri juridici, membrii ai poliției 

judiciare, jurnaliști. Educația juridică reprezintă premisa conștientizării așteptărilor pe care le 

avem față de stat și a modului în care societatea trebuie să fie sprijinită de fiecare dintre 

membrii săi. Astfel, educația juridică devine baza apărării drepturilor individuale și punctul de 

plecare în consolidarea statului de drept.  

 

1.2 Realizări ştiinţifice 

 

Teza de doctorat, programul de studii postdoctorale 

Pentru a asigura educația juridică a studenților şi masteranzilor mei am urmat atât studii 

în domeniul pedagogic cât și studii doctorale și postdoctorale. 

 

Publicarea de cărți și articole  

Cărțile, articolele și studiile publicate au avut ca scop înțelegerea sensului evoluției 

dreptului ca mijloc de susținere a societății. Dreptul, legea nu reprezintă scopuri în sine și nu 

sunt doar entități juridice abstracte, cantonate într-un singur domeniu juridic. Pornind de la 

această premisă, lucrările publicate au promovat un demers interdisciplinar care să 

evidențieze caracterul sistemic al dreptului. 

După obținerea titlului de doctor am publicat 53 de lucrări științifice (cărți, capitole din 

cărți, articole, studii) în limbile română și engleză, dintre care 5 cărți în calitate de autor unic, 

22 articole în calitate de autor unic.  

Cărțile au fost publicate la edituri recunoscute în țară sau în străinătate (Universul 
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Juridic, CH Beck, All Beck, ed. Universitară Carol Davila).  

Domeniile în care au fost publicate lucrările sunt drept civil, drept penal și procedură 

penală, drepturile omului, protecția drepturilor copilului, organizare judiciară, drepturile 

omului.  

O parte dintre articolele și studiile publicate figurează în baze de date accesibile pe 

internet, iar unele dintre cărțile publicate sunt citate în jurisprudența Curții europene a 

Drepturilor Omului sau se regăsesc în bibliografia publicată de Curtea de la Luxembourg.  

 

Activitatea de cercetare la nivel național și la nivel internațional 

În calitate de cadru didactic desfășor activitatea de cercetare în cadrul Centrului de 

cercetare în domeniul științelor penale, Facultatea de Drept, Universitatea din București al 

cărui membru fondator sunt.  

Am susținut teme la Sesiunile de comunicări organizate de facultățile din cadrul 

Hexagonului și am participat la elaborarea unor studii dedicate liberului acces la informații în 

fața instanțelor din România, (dezvoltate de Uniunea Națională a Judecătorilor din România 

în parteneriat cu Institutul pentru Politici Publice. 

Am participat ca expert la proiectul Performance indicators - a fundamental instrument 

for the improvement of the quality in Romanian judicial act, citat pe 

http://www.medelnet.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=150%3Aperforma

nce-indicators&catid=46%3Athe-quality-of-justice&Itemid=195&lang=en, 

http://www.medelnet.eu/index.php?option=com_content&view=category&id=46&layout=blo

g&Itemid=195&lang=en., 

http://www.europeanrights.eu/public/commenti/judicial_independance1.pdf, p.4, 

http://www.kritv.nomos.de/fileadmin/kritv/doc/KritV_08_04.pdf, p.363). 

În anul 2014 am redactat raportul național la Congresul internațional de drept comparat 

în cadrul secţiunii The independence of a meritorious elite: The government of judges and 

democracy. 

 

Participarea la conferințe naționale și internaționale  

Majoritatea conferințelor la care am participat au fost organizate de instituții 

prestigioase Universitatea din București, Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea 

din Craiova, Institutul de Cercetări Juridice. 

 

Realizări profesionale 

Prestigiu profesional 

Referiri la lucrările publicate pot fi găsite pe site-uri din țară și străinătate.  

În ultimii cinci ani am susținut peste 20 de seminarii și conferințe în cadrul unor 

programe de cooperare la nivel național și internațional. 

Am făcut parte din numeroase comisii pentru organizarea examenului de licenţă sau a 

concursului de admitere la cursurile de licenţă sau la cursurile de master din Facultatea de 

Drept a Universităţii din Bucureşti sau în comisii de admitere în profesii juridice. 

Sunt membru în consiliul ştiinţific al revistei Caiete de drept penal (Editura C.H. Beck, 

România) şi am fost membru în colegiul de redacţie al revistei Buletinul Curţilor de Apel 

(Editura C.H. Beck, România) în perioada decembrie 2007-mai 2008. 

http://www.medelnet.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=150%3Aperformance-indicators&catid=46%3Athe-quality-of-justice&Itemid=195&lang=en
http://www.medelnet.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=150%3Aperformance-indicators&catid=46%3Athe-quality-of-justice&Itemid=195&lang=en
http://www.medelnet.eu/index.php?option=com_content&view=category&id=46&layout=blog&Itemid=195&lang=en
http://www.medelnet.eu/index.php?option=com_content&view=category&id=46&layout=blog&Itemid=195&lang=en
http://www.europeanrights.eu/public/commenti/judicial_independance1.pdf
http://www.kritv.nomos.de/fileadmin/kritv/doc/KritV_08_04.pdf
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Funcții deținute 

În afara activității didactice desfășurate în cadrul Universității București, am fost decan 

de an şi am coordonat cercul de drept penal. 

 

 Seminarii susținute 

Am susținut comunicări la sesiunile științifice organizate de facultățile membre ale 

Hexagonului facultăților de drept, prelegeri axate pe respectarea drepturilor omului în 

procesul penal destinate judecătorilor și procurorilor, ofițerilor de poliție judiciară, cursuri de 

etică profesională și redactare a actelor de procedură pentru tineri juriști, studii axate pe 

recrutarea magistraților și evaluarea sistemului judiciar, comentarii de legi. 

 

Membru al unor organizații profesionale 

Sunt membru al Uniunii naționale a Judecătorilor din România (UNJR) și al Asociaţiei 

Franco-Română a Juriştilor (AFJR). 

 

Realizări academice 

Activitatea didactică 

Am absolvit Departamentul pentru pregătirea personalului didactic al Universităţii din 

București.  

În calitate de membru al catedrei de drept penal am contribuit la elaborarea culegerilor 

de spețe pentru uzul studenților și testelor grilă pentru licență și admiterea în profesiile 

juridice.  

 

Funcții și titluri universitare 

Începând din anul 1998, am ocupat prin concurs postul de preparator universitar, postul 

de asistent universitar, postul de lector universitar. Din 01.10.2009 sunt conferențiar 

universitar.  

 

Planuri de dezvoltare 

Dezvoltarea carierei profesionale presupune continuarea demersului interdisciplinar de 

predare a dreptului penal. Lucrările publicate până în prezent (prin numărul de citări în 

publicațiile unor distinși colegi), conferințele și seminariile la care am participat confirmă 

valabilitatea acestei metode de predare. 

Pentru perioada următoare îmi propun:  

a) publicarea unui studiu referitor la probatoriul în stabilirea vinovăției persoanei 

juridice;  

b) publicarea unui nou curs de drept penal ca urmare a intrării în vigoare a Codului 

penal în anul 2014; 

c) publicarea unui Tratat de drept penal care să urmărească evoluția părții generale a 

Dreptului penal de la 1936 până în prezent; 

d) publicarea unui curs de protecție a drepturilor copilului. 
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Summary 

 

Goal of undertaking – scientific, professional and academic work 

The research domains will main gravitate to criminal law and criminal procedure law, in 

the context of European law. I my work I intended to demonstrate that the law is the main 

instrument of change in modern society, and the evolution and consistency of law are a 

continuous process, which at every stage will generate consequences on the way society 

progressively opts for its system of values. To become integrated in society, and not simply 

tolerated, the law must meet a general need for progress, must be known and understood. 

A interdisciplinary approach to studying criminal law is justified by the fact that one 

branch of law can only be understood as part of a system devoted to equally protecting the 

State’s and its citizens’ rights. Given this notion, legal education has not focused on only those 

persons who were going to exercise the legal profession in courts of law. I have given 

trainings to students but also to Master’s degree graduate students, solicitors, legal advisors, 

members of the judicial police, and journalists. Legal education is the basis on which we 

decide what we will expect from the Government and how society should be supported by 

every one of its members. Thus legal education becomes the basis for protecting individual 

rights and the starting point in strengthening the rule of law. 

 

Scientific achievements 

 Doctoral Thesis, program for post-doctoral studies 

To ensure I give my students and postgraduate students the best legal education I 

undertook studies in the pedagogical domain as well as doctoral and postdoctoral studies. 

 

 Publishing books and articles 

The books, articles and research I have published were intended to provide the direction 

of the law’s evolution as a means to support society. The science of law and the law itself are 

not goals unto themselves and not simply abstract notions pertaining to a single legal domain. 

Starting from that basis my published work promoted an inter-disciplinary approach intended 

to demonstrate the systemic character of the legal science. 

After I was awarded my Juris Doctor I published 53 scientific works (books, chapters in 

books, articles, studies) in Romanian and English (of which 5 books as single author and 22 

articles as a single author). 

The books were published by major publishers in Romania and abroad (“Universul 

Juridic,” “CH Beck,” “All Beck,” “Carol Davila” University Publishers). 

The domains I published in are Civil Law, Criminal and Criminal Procedure Law, 

Human Rights, Protection of the Rights of the Child, Judicial Organization. 

Part of my published articles and papers can be found in web-based databases and some 

of my books are quoted in the jurisprudence of the European Court of Human Rights or can 

be found in the bibliography published by the European Court of Justice. 
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Research work at national and international level  

As teaching staff I perform research work at the Criminal Science Research Center of 

the Law School in the Bucharest University, one of whose Founding Members I am. 

I have given presentations before scientific sessions organized by law schools of the 

Hexagon and I was on the research team of a number of studies devoted to unrestricted access 

to information before Courts in Romania (developed by the National Association of 

Romanian Judges in partnership with the Institute for Public Policy). 

I have been expert the projects Performance indicators - a fundamental instrument for 

the improvement of the quality in Romanian judicial act, quoted in 

http://www.medelnet.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=150%3Aperforma

nce-indicators&catid=46%3Athe-quality-of-justice&Itemid=195&lang=en, 

http://www.medelnet.eu/index.php?option=com_content&view=category&id=46&layout=blo

g&Itemid=195&lang=en., 

http://www.europeanrights.eu/public/commenti/judicial_independance1.pdf, p.4, 

http://www.kritv.nomos.de/fileadmin/kritv/doc/KritV_08_04.pdf, p.363). 

In 2014 I wrote the national report for the International Comparative Law Congress 

under the section “The independence of a meritorious elite: The government of judges and 

democracy.” 

 

 Participation in national and international conferences 

A majority of the conference I have attended were organized by prestigious institutions 

such as the Bucharest University, the West University of Timișoara, the University of 

Craiova, the Legal Research Institute. 

 

Professional achievements 

Professional prestige 

Links to my published work can be found on Romanian and foreign websites. 

In the past 5 years I have given more than 20 seminars and conferences as part of 

cooperation programs at national and international level. 

I have been a member of numerous examination committees for graduation exams or 

entrance competitive examination or Master’s Degree courses given by the Law School of the 

Bucharest University or on committees for accession to legal professions. 

I am a member on the Scientific Council of the magazine Notebooks on Criminal Law 

(“C.H. Beck” Publishers, Romania) and I was a member on the editorial team of the magazine 

Bulletin of the Courts of Appeals (“C.H. Beck” Publishers, Romania) in December 2007 

through May 2008. 

 

Positions held 

Besides teaching work at the Bucharest University, I was Year’s Dean and Coordinator 

of the Criminal Law Study Group. 

 

 Seminars given 

I have given presentations before scientific sessions organized by Member Law Schools 

in the Hexagon, lectures for judges and prosecutors as well as judicial police officers on 

http://www.medelnet.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=150%3Aperformance-indicators&catid=46%3Athe-quality-of-justice&Itemid=195&lang=en
http://www.medelnet.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=150%3Aperformance-indicators&catid=46%3Athe-quality-of-justice&Itemid=195&lang=en
http://www.medelnet.eu/index.php?option=com_content&view=category&id=46&layout=blog&Itemid=195&lang=en
http://www.medelnet.eu/index.php?option=com_content&view=category&id=46&layout=blog&Itemid=195&lang=en
http://www.europeanrights.eu/public/commenti/judicial_independance1.pdf
http://www.kritv.nomos.de/fileadmin/kritv/doc/KritV_08_04.pdf
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human rights compliance during criminal proceedings, trainings in professional ethics and 

legal drafting for young lawyers, studies on recruiting magistrates and evaluation of the 

judicial system, commentaries on draft laws. 

 

Membership of professional organizations 

I am a member of the National Association of Romanian Judges (UNJR) and the 

Franco-Romanian Lawyers Association (AFJR). 

 

Academic achievements 

Teaching activity 

I am a graduate of the Teaching Staff Training Department at the Bucharest University. 

As a member of the Criminal Law Chair I have contributed to developing the case-study 

resource books and multiple-answer tests for the graduation exam and admission to the legal 

professions. 

 

University positions and titles 

Starting 1998 I passed the competitive examination to become university junior faculty, 

assistance professor, university reader. As of 01 October 2009 I have been Associate 

Professor. 

 

Development plans 

Taking one’s professional career further involves continuing the inter-disciplinary 

undertaking of teaching criminal law. My publications so far (in terms of the number of 

quotes in publications by other distinguished colleagues), my conferences and seminars 

confirm the validity of this teaching method. 

My intentions for the coming period are: 

a) to publish a study on the role of evidence in reaching a conviction verdict; 

b) to publish a new Criminal Law Textbook following the entry into force of the New 

Criminal Code in 2014; 

c) to publish a Criminal Law Textbook on the evolution of the General Part of Criminal 

Law since 1936; 

d) to publish a Child Protection Textbook. 


