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„Mircea fă-te că legiferezi (în penal)” Revista de Note și Studii Juridice ( 

www.juridice.ro în 4.11.2016 ); 

48. Politica penală – „musafirul de-o prună, sau de două”? Revista de Note și 

Studii Juridice ( www.juridice.ro în 7.07.2016 ); 

47. La responsabilité pénale du médecin – problèmes issus de l’application du 

nouveau Code pénal roumain (coautor Andra Trandafir), în lucrarea : Journées 

Turco – Roumaines, Travaux de l’Association Henri Capitant, 2016.        

46. „Raportul dintre infracțiunea de spălare de bani ( art. 29 alin.1 lit.c. din Legea 

nr. 656/2002) și infracțiunea de tăinuire ( art. 270 alin. 1. C.pen. )”, Revista de 

Științe Juridice nr. 2/2015 (Conferința bienală Craiova, 20-21 martie 2015). 

45. „Aspecte privind plângerea prealabilă în cazul infracțiunilor de bancrută”, 

Curierul Judiciar nr. 7/2015. 

44. „Situația premisă a infracțiunii de bancrută frauduloasă”, în lucrarea Creditori 

versus debitori – perspectiva Hexagonului, Ed. Universul juridic 2015 p. 181; 

43. ,,Sutor, ne supra crepidam. Sau despre riscul ICCJ de a deveni un organ 

legiuitor sui generis’’ Revista de Note și Studii Juridice ( www.juridice.ro în 
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42. „Dreptul pacientului de a oferi plăți suplimentare, după primirea îngrijirilor 

medicale, poate reprezenta o cauză justificativă? (chestiune de drept) Revista de 

Note și Studii Juridice ( www.juridice.ro în 27.04.2015 ); 

41. ,, Remand in Corruption Cases – a possible Raft of the Medusa?’’ Journal of 

Eastern-European Criminal Law, nr. 1/2015. Versiunea în limba română a 

articolului: ,, Arestarea preventivă în cauzele de corupție – o posibilă Pluta 
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39. „Situația infracțiunilor de tăiere fără drept de arbori și furt de arbori din 

domeniul forestier național prevăzute Codul silvic( chestiune de drept)” Revista de 

Note și Studii Juridice ( www.juridice.ro în 25.02.2015 ); 
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Vincent, Editions Bruylant, 2015. 
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Universitatea din Bucureşti, 3-4 aprilie 2014; 

33. Infracţiunile de furt în noul Cod penal – diferenţele faţă de reglementarea 

actuală, în Volumul In Honorem Corneliu Birsan, Ed. Hamangiu/Revista Dreptul, 
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faţă de reglementarea actuală’’, C.J. nr. 7/2013;  

31. ,, L’impact du droit pénal européen sur le nouveau code pénal roumain’’, 

(coautor  Andra Ilie)  – în lucrarea: Approches franco – roumain face au défi 

européen, Actes du Colloque anniversaire du Collège Juridique franco – roumain 

d’études européens (coord. Simina Tanasescu), Ed. Institutul european, 2012; 
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29. ,, Infracțiunea de omor calificat în Noul Cod penal’’, Curierul Judiciar nr. 

3/2012; 

28. ,, Fapta de vătămare a fătului incriminată prin Noul Cod penal’’, Curierul 

Judiciar nr. 7-8/2011; 

27. ,, Despre modificările aduse Codului penal prin Legea nr. 202/2010’’, Curierul 

Judiciar nr. 1/2011; 

26. ,, Aspecte privind logica pedepselor în noul proiect de Cod penal’’, Caiete de 

Drept penal nr. 2/2009;  

25. ,, S-a furat prostituţia din Codul penal’’, articol publicat ca editorial în 

www.legalis.ro şi postat apoi pe www.juridice.ro la data de 13 martie 2009; 
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21. ,, L’œuvre de Vespasian Pella pour ses contemporains’’ Revista Română de 
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176 litera f, raportat la art. 176 litera g, şi art. 239 raportat la art. 250)’’,  Curierul 
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19. ,, Recurs în interesul legii. Înţelesul noţiunii de act sexual de orice natură. Acte 

de perversiune sexuală. Comentariu (dec. ICCJ nr. III /2005)’’, Curierul judiciar 

nr. 12/2005; 

18. ,, Recurs în interesul legii. Raport sexual cu o persoană de sex diferit,membru 

al familiei. Comentariu (dec. ICCJ nr. II /2005)’’, Curierul judiciar nr. 12/2005; 

17. ,, Infracţiunea de tâlhărie – aspecte controversate privind unitatea sau 

pluralitatea de infracţiuni’’, Curierul Judiciar nr. 12 / 2005; 

16. ,, Distincţia între infracţiunile de furt, abuz de încredere şi înşelăciune, în cauze 

din practica judiciară comentată’’, Curierul Judiciar nr. 3 / 2005;  

15. ,, Aspecte criminologice privind noile dimensiuni ale terorismului islamist’’, 

A.U.B.    seria Drept nr. 1/ 2005;  

14. ,, Ucigaşul în serie . Repere criminologice’’, A.U.B . seria Drept nr. 3 din 

2004; 

13. ,, Viol asupra unui membru al familiei . Acte de perversiune sexuală . Incest . 

Încadrare juridică. ( Rezumat şi comentariu – C.S.J. , s. pen. , dec . nr. 3342 din 10 

. 07 . 2003 )’’, Curierul Judiciar nr. 7 / 8 din 2004; 

12. ,, Tentativă la infracţiunea de omor . Încăierare . Inexistenţa concursului de       

infracţiuni . ( Comentariu – C.S.J. , s. pen. , dec . nr. 1639 din 1. 04. 2003 ),  

Curierul Judiciar nr. 7 / 8 din 2004; 

11. ,, Despre o pretinsă unitate infracţională, în cazul comiterii unor fapte conexe 

de luare de mită şi fals intelectual prin omisiune’’ A.U.B. seria Drept nr. 2/2003; 

10. ,, Consumul ilicit de droguri – probleme de ordin penal şi criminologic” A.U.B. 

seria Drept nr. 1 /2003; 

9. ,, Despre necesitatea abrogării articolului 201 din Codul penal – perversiunea 

sexuală” A.U.B. seria Drept nr. 1/2002; 

8. ,, Despre ambiguitatea conceptuală în materia criminalităţii organizate”, 

Culegere de materiale – Proiectul TEMPUS, Centrul de pregătire continuă a 

procurorilor şi în Revista de Criminologie, Criminalistică şi Penologie nr. 1/2002 

7. ,, Despre nevoia de echilibru în justiţia penală”, A.U.B. seria Drept, 2001; 

6. ,, Noţiunea de mobil în doctrina penală franceză şi română” (4), “ Noţiunea de 

mobil în dreptul penal român”, Analele Universităţii Bucureşti seria Drept, 1999 

(articol în limba franceză); 

5. ,, Noţiunea de mobil în doctrina penală franceză şi română” (3), “ Noţiunea de 

mobil în dreptul penal francez Analele Universităţii Bucureşti seria Drept, 1998 ( 

articol în limba franceză); 



4. ,, Noţiunea de mobil în doctrina penală franceză şi română” (2), “ Noţiunea de 

mobil în criminologie”, Analele Universităţii Bucureşti seria Drept, 1997, ( articol 

în limba franceză); 

3. ,, Noţiunea de mobil în doctrina penală franceză şi română” ( 1), “Noţiunea de 

mobil în ştiinţele umane”, Analele Universităţii Bucureşti seria Drept, 1996, ( 

articol în limba franceză); 

2. ,, Cercetarea la faţa locului în cazul infracţiunilor privind protecţia muncii”, 

Buletinul intern al procuraturii Generale, 1990; 

1. ,, Infracţiunile prevăzute în Codul silvic”, Buletinul intern al Procuraturii 

Generale 1987. 

 


