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LISTA PUBLICAŢIILOR ŞTIINŢIFICE 

Prof. Dr. Viorel PAŞCA  

 

I. CĂRŢI 

 
1. Măsurile de siguranţă - Sancţiuni penale, Edit. Lumina Lex, Bucureşti, 1998 
 
2. Bancruta frauduloasă, Edit. Lumina Lex, Bucureşti, 2000 
 
3. Prolegomene în studiul dreptului penal, Edit. Lumina Lex, Bucureşti, 2000 
 
4. Constituţia şi Codul penal Edit. All Beck, Bucureşti, 2002 ISBN 973-655-203-9 
 
5. Drept penal. Parte generală, Edit. Universitas Timisiensis, Timişoara, 2002 
(coautorat  cu Ramiro Mancaş)  
 
6. Managementul instituţiilor juridice, Edit. Universitas Timisiensis, Timişoara, 2002 
 (coautorat cu Petre Dungan)  
 
7. Bancrută frauduloasă. Comentarii şi practică judiciară, Edit. Lumina Lex, Bucureşti, 
2005, ISBN 973-588-865-3 
 
8. Falimentul fraudulos. Răspundere şi sancţiuni, Editura Lumina Lex 2005,  
ISBN 973-588-979-X 
 
9. Drept penal, parte generală, vol.I-II, Editura WorldTeach, 2006 
ISBN 973-87309-7-X 
 
10. Infracţionalitatea transfrontalieră. Organized Transborder 
Criminality(coordonator); Editura Mirton 2006,9(coord.)ISBN 973-661-879-X  
 
11. Noul Cod penal vol.l;Edit.C.H.Beck 2006;ISBN (10) 973-655-969-6 (colab) 
 
12     Noul Cod penal vol.ll;Edit.C.H.Beck 2008;ISBN (10) 973-655-954-8 (colab)  
 
13      Codul penal comentat ,vol.l .Partea generala Edit.Hamangiu, 2007,ISBN978-973-1720-64-              
7(colab) 
 
14     Codul penal comentat ,vol.ll .Partea speciala,Edit.Hamangiu, 2007,ISBN978-973-1720- 64-7 
(coord) 
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15     Infracţionalitatea femininā, Edit.Universitāţii de Vest 2009; ISBN 978-973-125-223-0 (coord)  
 
16.   Experienţe româno-italiene în cooperareajuridic{ internaţională în materie penală 
(Esperienze            italo-romene nella cooperazione juridica internazionale in materia penale)  
(coord.)-Editura Universităţii de Vest ,Timişoara, 2010,ISBN-978-973-125-292-6      
 
17     Curs de drept penal Parte Generală, Ed. Ed.Universul Juridic, Bucureşti 2012,ISBN 978-973-
127-919--0 
18 Curs de drept penal Parte generala  , Ed. Universul juridic, Bucuresti, 2010 , vol.l  ISBN 978-
973-127--442-3 
 
19 . Manual  de drept penal Parte speciala , Ed. Universul juridic, Bucuresti, 2010 , vol.l -II  ISBN 
978-973-127--443-0 ( colab . cu T.Medeanu,şi P.Dungan) 400pg  din care 40 pg contributie 
proprie 
 
20 . .Drept penal.Parte specială  vol.I Ed. Ed.Universul Juridic, Bucureşti 2012, 
 ISBN 978-973-127-942--8 (colab.T.Medeanu, P.Dungan) 
 
21. Drept penal.Parte specială  vol.I Ed. Ed.Universul Juridic, Bucureşti 2013, 
 ISBN 978-973-127-942--8 (colab.T.Medeanu, P.Dungan) 
 
22. Explicaţii prelimiare ale noului Cod penal Ed. Universul Juridic 2010 (colab.) 
 
II. ARTICOLE ŞI STUDII 

               

 1. Forme şi metode de realizare a sarcinilor procurorului privind participarea la 

judecarea cauzelor civile. (colab.). Buletin intern 1/1984, pag.101-106    

2. Probleme privind rolul procurorului în soluţionarea contestaţiilor la executarea 

hotărârilor penale prin care s-a dispus confiscarea specială ori indisponibilizarea unor 

bunuri. (colab.). Buletin intern 2/1985, pag.180-188  

3. Unele consideraţii privind alienaţia mintală şi răspunderea penală. Buletin intern 

2/1987, pag.175-184    

4. Aspecte teoretice şi practice în legătură cu soluţionarea cauzelor cu infractori 

minori de către instanţele de judecată din judeţul Timiş. (colab.) Revista Română de Drept 

3/1987, pag.49-56    

5. Despre soluţia dată de către instanţele de judecată în caz de desistare a 

făptuitorilor. Buletin intern 4/1987, pag.159-164    
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6. Despre limitele confiscării prin echivalent a bunurilor care au servit la săvârşirea 

infracţiunii. Revista Română de Drept 6/1989, pag.35-39    

7. Poate constitui vătămare corporală gravă pierderea unui organ a cărui 

funcţionalitate a încetat anterior loviturilor. Dreptul 2-3/1990, pag.39-41    

8. Despre drepturile coproprietarilor asupra vehiculelor confiscate pentru că au 

servit la săvârşirea unor infracţiuni. Dreptul 4/1990, pag.45-49    

9. Despre soluţionarea plângerilor împotriva actelor de indisponibilizare în cursul 

 procesului penal a autovehiculelor care au servit la săvârşirea unei infracţiuni. 

Revista Română de Drept 9-12/1990, pag.84-90    

10. Despre infracţiunea de falsificare de monedă. Buletin intern 1991    

11. Infracţiuni prevăzute de Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale. Dreptul 

1/1992, pag.49-53    

12. Discuţii în legătură cu infracţiunile privitoare la societăţile comerciale. Dreptul 

9/1992, pag.28-31    

13. Consecinţele adoptării Constituţiei din 1991 asupra Codului penal.  Dreptul 

3/1993, pag.21-29    

14. Prezumţia de nevinovăţie şi ţinuta inculpatului în cursul procesului penal. 

 Dreptul 4/1993, pag.73    

15. Reglementarea modului de soluţionare a plângerilor contra actelor procurorului. 

 Dreptul 8/1993, pag.46-48    

16. Legea privind procedura reorganizării şi lichidării judiciare. Infracţiunea de 

bancrută frauduloasă. Revista de drept penal 3/1995, pag.34-46    

17. Exercitarea dreptului la apărare şi sancţiunea încălcării. Dreptul 3/1995, pag.77-80    

18. Infracţiunea de bancrută. Dreptul 6/1995, pag.34-48    

19. Măsurile de siguranţă şi aplicarea legii penale în timp. Revista Juridica 9/1995, 

pag.10-15 . Revista de drept penal 1/1997, pag.37-46    

20. Suspendarea executării pedepsei şi recuperarea prejudiciului. Dreptul 10-11/1995, 

pag.62-65    

21. Evaziunea fiscală prin neplata taxelor vamale. Revista de drept penal 1/1996  

 Impozite şi taxe 11/1995    
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22. Bancruta. Tribuna Economică 17-26/1995  

23. Legea privind procedura reorganizării şi lichidării judiciare. Infracţiunea de 

bancrută frauduloasă. Revista de drept penal nr.3/1995 

24.  Legea insolvabilităţii comerciale şi infracţiunea de bancrută frauduloasă. Analele 

Universităţii din Timişoara - seria Jurisprudentia nr.1-2/1995 

25. Recidiva postcondamnatorie şi regimul ei sancţionator. Revista juridică - Parchetul 

C.A. Timişoara nr.7/1996 

26. Măsurile de siguranţă şi aplicarea legii penale în timp. Revista cercului juridic 

bănăţean nr.6/1996 

27. Graţierea individuală. Revista de drept penal 3/1996, pag.35-39  

28. Unele consideraţii privind trăsăturile psiho-sociale ale recidivistului. (colab.) 

Supliment Buletin intern 3-4/1996, pag.193  

29. Sancţionarea recidivei postcondamnatorii în situaţii speciale. Dreptul 10/1996  

30. Necesitatea reformării sistemului de executare a pedepselor. Studii juridice - 

Universitatea de Vest 1996  

31. Exercitarea şi rezolvarea acţiunii civile alăturate celei penale în cazul infracţiunilor 

de evaziune fiscală. Revista juridică - Parchetul C.A. Timişoara nr.11/1997 

32. Individualizarea modului de executare a pedepsei închisorii aplicate minorilor. 

Dreptul 1/1997    

33. Ordonanţa de urgenţă, izvor de drept penal. Revista de drept penal 2/1999, 

pag.56-62    

34. Excepţia de neconstituţionalitate. Chestiune prejudicială în procesul penal. Revista 

de drept penal 3/1999, pag.48-51    

35. Confiscarea specială prin ordonanţa procurorului.  Revista de drept penal 4/1999, 

pag.35-38    

36. Înscrisurile certificate de avocat şi valoarea lor juridică (colab.). Dreptul nr.4/1999  

  37. Natura juridică a încheierii pronunţate de către judecătorul delegat la Oficiul 

 registrului comerţului şi calea de atac împotriva acesteia. Dreptul nr.5/1999  

  38. Eroare regretabilă sau exces de putere legislativă. Dreptul nr.6/1999  
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  39. Cerşetoria şi vagabondajul, între dezincriminarea de facto şi dezincriminarea de 

jure. Dreptul nr.8/1999  

  40. Extrădarea apatrizilor. Revista de drept penal 3/2000, pag.100-103  

  41. Imunitatea parlamentară. Dreptul 7/2000, pag.12-19  

  42. Retroactivitatea legii interpretative şi limitele ei în raport cu prevederile art.146 

C.pen.  Juridica 7/2000    

43. Inalienabilităţi propter rem sau incapacităţi temporare de înstrăinare a unor 

imobile. Juridica nr.11-12/2000  

  44. Reconsiderarea rolului victimei în dreptul penal şi procesual penal într-o viziune 

europeană. Revista juridică 1/2001  

  45. Victima - un actor mare într-un rol minor. Revista de drept penal 2/2001  

  46. Discuţii cu privire la caracterul interdicţiei de înstrăinare a unor imobile. Dreptul 

nr.3/2001  

  47. Acordarea daunelor morale în cazul erorilor judiciare. Revista de drept penal 

4/2001  

  48. Actele mortis causa certificate de avocat şi valoarea lor juridică (colab.). 

 Dreptul nr.5/2001  

  49. Transferul persoanelor condamnate. Revista juridică nr.16/2001  

50.  Exercitarea acţiunii civile în cazul infracţiunii de bancrută frauduloasă. Revista de 

drept comercial nr.12/2001 

51. Reconsiderarea rolului victimei în dreptul penal şi procesual penal într-o viziune 

europeană. Curentul juridic - Târgu Mureş nr.1-2/2001 pag.74-80, ISSN 1224-9173 

  52. Folosirea legală a focului de armă - cauză care înlătură caracterul penal al faptei. 

 Gazeta juridică 2002 

  53. Cânepa pentru fibră - drog sau plantă tehnică. Revista de drept penal nr.2/2002 

54. Hotărârile judecătoreşti pronunţate în soluţionarea recursului în anulare pot fi 

 desfiinţate pe calea unui nou recurs în anulare. Dreptul nr.12/2001 

55. Discriminări neconstituţionale între comercianţi privind procedura falimentului. 

Analele UVT - seria Drept nr.1-2/2003 
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56. Principiul proporţionalităţii restrângerii drepturilor fundamentale şi incidenţa în 

dreptul penal.  Analele UVT - seria Drept nr.1-2/2003 pag.48-51 

57. Exercitarea şi soluţionarea acţiunii civile în răspunderea conducătorilor societăţii 

aflate în insolvenţă comercială. Analele UVT - seria Drept nr.1-2/2004 pag.21-25 

58. Constituţionalitatea prevederilor Codului penal. Revista de drept penal nr.1/2004 

 

59. Unele consideraţii teoretice şi practice privind răspunderea membrilor organelor 

de conducere ale societăţii comerciale supusă procedurilor reglementate de Legea 

nr.64/1995. Revista de drept comercial nr.2/2004 pag.25-46 

60. Răspunderea solidară pentru obligaţiile fiscale ale debitorului declarat insolvabil. 

Revista de drept comercial nr.6/2004 pag.61-66 

61. Ordinul legii. Consideraţii.  Revista de drept penal nr.2/2004 

62. Consideraţii privind răspunderea patrimonială pentru declararea prematură sau  

tardivă a insolvenţei comerciale. Revista de drept comercial nr.1/2005 pag.27-33 

63. Nulitatea actelor juridice cu caracter patrimonial încheiate de debitorul în stare de 

insolvenţă. Revista de drept comercial nr.3/2005 pag.14-38, ISSN 1220-8515 

64. Răspunderea penală a administratorului sau lichidatorului judiciar pentru 

administrarea masei falimentului. Revista de drept comercial nr.7-8/2005 pag.22-30, ISSN 

1220-8515 

65. Răspunderea civilă delictuală a administratorului judiciar sau a lichidatorului în 

relaţiile cu terţii. Revista de drept comercial nr.5/2005 pag.23-27 

66. Infracţiunile de bancrută frauduloasă prevăzute de Legea nr.64/1995 privind 

procedura reorganizării judiciare şi a falimentului. Phoenix nr.11/2005 pag.12-19, ISSN 1583-

2368 

67. Gestiunea frauduloasă şi delapidarea săvârşite de administratorul judiciar sau de 

 lichidator. Phoenix nr.13/2005 pag.21-23, ISSN 1583-2368 

68. Privire critică asupra definiţiei infracţiunii în noul Cod penal în volumul Noul Cod 

penal - reformă şi continuitate în legislaţia română. Edit. Universitaria, Craiova 2005 

pag.51-56, ISBN 973-742-1167 
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69. Discriminări neconstituţionale între comercianţi privind procedura falimentului. 

Analele UVT - Seria Drept nr.1-2/2002  pag.66-69 

 

70. Răspunderea penală a administratorului sau lichidatorului judiciar pentru 

administrarea masei falimentului. Revista de drept comercial nr. 7-8/2005 pag. 22-30, ISSN 

1220-8515 

 

71. The Reform of the Romanian Criminal Law (colab.), în vol. Bizonyitekok, Pecs, 

2006 ISSN 03245934, p. 61-69. 

72. Forme noi de pluralitate de infractori Revista de drept penal, nr.1/2006, p. 22-31. 

73. Rejudecarea cauzei după extrădarea condamnatului. Dreptul nr.2/2007 pag.168-178 

 74           Răspunderea civilă a administratorului judiciar sau a lichidatorului faţă de 

creditori             sau asociaţi. Revista de drept comercial nr.10/2005 pag.18-24 

  75          Means of Attack against Arbitral Awards in Romanian Law (colab.) Griffin’s View 

on International and Comparative Law, vol 6, no.1, Amsterdam 2005 pag.58-64, ISSN 1567-

875X  pag.27-33 

76     Responsabilita penale della persona giuridica nel diritto romeno, nella Rivista IUS 17, 

Studi e Materiali di diritto penale. Bologna 2008 

77   The  Adversial or Inquisitorial Approach to Romanian Criminal  Procedural Law and 

Practice , în vol.LEGAL TRANSITIONS, Developement of Law in Formerly Socialist states 

and Challenges of europeanunion, Szeged 2007, ISBN 978 963 9650 329 

78 Discrimination and the fight against it by means of criminal law , Jura nr,1/2008 , 

Pecs,HU-ISSN1218-00793 

79 Conflicul de interese , Dreptul , nr.8/2008 

80 Discriminarea şi sancţionarea ei în dreptul penal român , Revista de drept penal 

nr.1/2008 

 81 The Reform of the Romanian Criminal Law (colab.), în vol. Bizonyitekok, Pecs, 2006, p. 

61-69 ISSN 03245934 

82 Infracţionalitatea transfrontalieră. Organized Transborder Criminality(coordonator); 

Editura Mirton 2006, ISBN 973-661-879-X  
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83 Organized Crime Universal Characteristics and Regional and National Specificities 

(colab.) în vol. Zbornic Radova, Novi Sad, 2005 ISSN 0550-2179 

 84  The woman-offender and victim of trafficKing in human beings,Aspectes regarding 

romanian penal policy on trafficking in human beings,  in vol.XV Congreso Mundial de la 

Sociedad Internacional de Criminologia, Thomson  Aranzadi , Barcelona 2008 

 85 Women criminality – The influence of socio-familial history and status 

Legal Medicine, Volume 11, Issue null, Pages S386-S389 

V. Luta, V. Pasca, A. Enache, F. Ciopec, G. Ursachi, D. Radu, S. Stratul, G. Zarie, F. Mutiu 

 86 Aspects regarding the hope for successful reintegration of female detainees , 03 April 

2009 Alexandra Enache, Viorel Pasca, Veronica Luta, Flavius Ciopec, Georgeta Ursachi, 

Daniel Radu, Stefan Stratul, Gabriela Zarie, Florentina Mutiu Legal Medicine April 2009 

(Vol. 11Supplement 1, Pages S382-S385) 

 87 Dreptul la libera exprimre şi infracţiunile de presă- Analele Univ. de Vest .Drept. 1-

2/2008, p.141-157 

88.Incidenţa dreptului comunitar asupra legii române privind cooperarea judiciară 

internaţională în materie penală  - în vol. Experienţe româno-italiene în cooperareajuridic{ 

internaţională în materie penală (Esperienze            italo-romene nella cooperazione 

juridica internazionale in materia penale)-2010 

89.Incidenţa Protocolului  adiţional  la Convenţia de la Palermo asupra legislaţiei penale 

române privind traficul de persoane în vol. Experienţe româno-italiene în 

cooperareajuridic{ internaţională în materie penală (Esperienze italo-romene nella 

cooperazione juridica internazionale in materia penale)-2010 

 

90.Tentativa infracţiunilor complexe praeterintenţionate ȋn reglementarea noului Cod 

penal, ȋn vol.Noua legislaţie penală ȋn discuţia membrilor Asociaţiei Române de Ştiinţe 

Penale, Universul Juridic, 2012, ISBN 978-973-127-772-1 

91.Depenalizarea faptei şi înlocuirea răspunderii penale, Dreptul nr.1/2012, p.251-263 

92.Violenţa familială şi noţiunea de membru de familieȋn noul Cod penal  ȋn vol. Noua 

legislaţie penală .Tradiţie, recodificare.reformă, progres juridic; Universul Juridic, 2012, 

ISBN 978-973-127-964-0, p.91-97 
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93 L’IMMIGRAZIONE, I  ROM E  LA TRATTA DI ESSERI UMANI - (colab.Ioana Paşca)- - 

Innovative Network for Security and Prevention through Inter-Regional Euro-cooperation 

Universitatea din Padova 

94. Unele consideraţii privind incriminarea infracţiunii de viol in noul Cod penal - Dreptul 

nr.10/2010 pp.23-38 

 

III. NOTE ŞI COMENTARII PUBLICATE 
   
1. În legătură cu vârsta până la care se poate dispune executarea pedepsei prin 
muncă. 
 Revista Română de Drept 10/1978, pag.47  
   
2. Efectele rezilierii contractului de vânzare-cumpărare cu clauza de întreţinere.  
 Revista Română de Drept 1/1980, pag.47  
   
3. Sacrificarea ilegală a bovinelor şi cabalinelor. Lipsă de pericol social. Despăgubiri.  
 Revista Română de Drept 10/1987, pag.65  
   
4. Furt în dauna avutului public. Vânzare cu depăşirea preţurilor de mercurial. 
Speculă.  
 Revista Română de Drept 3/1988, pag.54  
   
5. Punerea în circulaţie de monedă falsă.Înşelăciune. Concurs.  
 Revista Română de Drept 1-2/1990, pag.106   
 
6. Recidivă postexecutorie. Al doilea termen, o infracţiune pedepsită cu închisoare 
sau  amendă. 
 Revista Română de Drept nr.10/1997 

 
 
IV. SIMPOZIOANE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE 

 

1. Simpozion internaţional franco - român - Timişoara, 1993 Lucrare prezentată: 

“Protecţia drepturilor omului în legislaţia română” 

 2    Seminarul internaţional de cooperare juridică franco-română - Timişoara, 24-

25.09.1993 pe tema: "Protecţia drepturilor omului în dreptul intern şi internaţional"La 

protection des droitsintern et international Lucrare prezentată în colaborare cu avocat 

Dr. Aron Mihancea: "Rolul avocatului în procesul civil şi procesul penal" 
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 3. Simpozion internaţional - Facultatea de Drept NIS - Iugoslavia, 1995 Tema: 

„Abuzul de drept”. Lucrare prezentată: „Sancţionarea penală a abuzului de drept în 

legislaţia penală română” 

4. Simpozion naţional - Timişoara, 1995 Tema:  “Dreptul şi tranziţia”. Lucrare 

prezentată: “Necesitatea reformării sistemului de executare a pedepselor” 

  5     Simpozionul naţional organizat de Facultatea de Drept din cadrul Universităţii de 

Vest Timişoara - Timişoara, 28-29.04.1995 pe tema: "Transformările dreptului în perioada 

de tranziţie"  Lucrări prezentate: "Necesitatea reformării sistemului de executare a 

pedepselor", "Infracţiunea de bancrută"  

6.    Simpozion  naţional organizat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Timişoara şi 

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti - Buziaş, 26-27.05.1995 pe tema: 

"Infracţiuni specifice zonelor de frontieră" Lucrare prezentată: "Evaziunea fiscală prin 

neplata taxelor vamale" 

 

7. Simpozion naţional - Timişoara, 1997 Tema: “Dreptul şi economia de piaţă”. 

Lucrare prezentată: “Discuţii în legătură cu privire la caracterul unor normede interdicţie a 

înstrănării imobilelor” 

  8.  Sesiunea ştiinţifică naţională a facultăţilor de drept - Timişoara, 23-24.05.1997 pe 

tema: "Răspunderea juridică" Lucrări prezentate: "Natura juridică a măsurilor de 

siguranţă",  "Măsurile de siguranţă şi aplicarea legii penale în timp" 

9. Simpozion internaţional organizat de United Nations Anti-Corruption Project in 

Romania - Timişoara, 1998 Lucrare prezentată:  Incriminarea actelor de corupţie în legea 

penală română” 

10 Simpozion naţional Facultatea de drept UVT -Timişoara, 1999 Tema: “Dreptul şi 

integrarea europeană”. Lucrare prezentată: “Prezumţia de nevinovăţie 

 11-  Sesiunea ştiinţifică naţională "Zilele academice timişene" organizată de Facultatea de 

Drept din cadrul Universităţii de Vest Timişoara - Timişoara, 28.05.1999 pe tema: "Statul 

de drept - realităţi şi perspective" Lucrări prezentate: "Ingerinţele puterii executive în 
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legiferarea penală şi consecinţele acesteia", "Rezolvarea acţiunii civile în cazul infracţiunii 

de bancrută frauduloasă" 

 12.Academia Română- Dreptul şi integrarea europeană- Bucureşti  23.012001 Lucrare 

prezentată : Reconsiderarea rolului victimei în dreptul penal şi procesual penal 

13. Simpozion româno-francez organizat de Institutul pentru drepturile omului 

Timişoara şi Institutul pentru drepturile omului Montpellier - Timişoara, 2001 Lucrare 

prezentată: “Deontologia avocatului.Garanţia drepturilor omului”   

14 Simpozionul naţional al parchetelor militare - Timişoara, 2001 Lucrare prezentată: 

“Utilizarea legitimă a focului de armă” 

15 Simpozion organizat de Academia Română - Institutul de Cercetări Juridice - 

Bucureşti, 23.03.2001 pe tema: "Dreptul şi integrarea europeană"Lucrare prezentată: 

"Reconsiderarea rolului victimei în dreptul penal şi procesual penal" 

 

16.  Seminarul româno-francez organizat de Facultatea de Drept din cadrul Universităţii de 

Vest Timişoara - Timişoara, 24-26.05.2001 pe tema: "Deontologia avocatului, garanţie a 

drepturilor omului" Lucrare prezentată: "Deontologia: între drept şi morală" 

 17.Conferinţa Naţională : Armonizarea legislaţiei româneşti cu dreptul comunitar-

Timişoara 22.11.2003 Lucrare prezentată : Principiul constituţional al proporţionalităţii 

ngerii drepturilor fundamentale ale cetăţeanului şi influenţa lui în dreptul penal 

 18.Conferinţa Naţională a Asociaţiei Române de Ştiinţe Penale _ Timişoara 2003- 

organizator Lucrare prezentată : soluţiile Curţii Constituţionale şi noua legislaţie penală 

19. Conferinţa internaţională –Craiova-2007" Noutăţi legislative în spaţiul juridic penal 

european" -Recunoaşterea hotărârilor penale străine-  

20  .Riposte comuni al crimine transnazionale nell'Europeea-Padova5-6 giunio2009-

INTELJUST Incidenza del Protocollo  addizionale della  convenzione di Palermo  relativa  

all'imigrazione sulla legislazione penale romena 
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21..Zilele academice Timişene -2009- Provocāri la adresa dreptului în secolul XXl  Supra-

normativismul penal şi impactul acestuia asupra drepturilor şi libertāţilor fundamentale. 

22. Conferinţa internaţională –Craiova-2007" Noutăţi legislative în spaţiul juridic penal 

european"-Recunoaşterea hotărârilor penale străine- 

23.Conferinţa internaţională _ România europeană – U.V.T-22.02.2008- Lucrare 

prezentată :Consecinţele asupra Codului penal a ratificării de către România a conven’iilor 

internaţionale privind combaterea  discriminării 

 24. International conferance on law and management  “ sustenable urbanism 

developement “ –Tg.Mureş  4-7 iunie 2009  (membru în comitetul ştiinţific) –ERNET 

Profile vol.ll No.4 

25.. Congreso Mundial de la Sociedad Internacional de Criminologia , Barcelona  

septembrie 2008 Lucrare prezentata The woman-offender and victim of trafficKing in 

human beings,Aspectes regarding romanian penal policy on trafficking in human beings,  

in vol.XV  

26 .Conferinţă Facultatea de drept -Bucureşti  15 0ct 2009-Codul penal –între continuitate 

şi nouătate-Dreptul penal între criză şi reformă 

27   Congresul Asociaţiei Internaţionale de Drept Penal –Istambul  20-27 oct.2009 

28. .Punishment in penal law actuality and perspectives -22-25 oct .2009 Târgu –Mureş ; 

Consideraţii critice privind Noul Cod penal- 

29.Noua legislaţie penală – O nouă etapă în consolidarea statuluide drept-Univ.Al.Ioan  

Cuza –Iaşi  Asociaţia Româna de Ştiinţe Penale- Asociaţia Internaţională de Drept Penal- 

Iaşi 28-29 oct.2011 

30.Modern trends in juvenile delinquency-resilience of the delinquent child- Universitatea 

de Vest Timişoara mai 2011 

 31 . Innovative Network for Security and Prevention through Inter-Regional Euro-

cooperation- Padova 2012 

32.International Biennial Conferance Facultatea De Drept şi Ştiinţe Administrative-oct.2012 

mailto:U.V.T-@2.02.2008
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33.Noua legislaţie penală .Tradiţie, recodificare.reformă, progres juridic- Academia 

României ,Institutul de Cercetări Juridice ,Bucuresti octombrie  2012 

34.. Ştiinţă şi codificare ȋn Românnia- Academia României ,Institutul de Cercetări Juridice, 

Bucuresti  martie  2012 

35.Consideraţii privind noul Cod penal ,noul Cod de procedură penală şi legie de punere în 

aplicare—Conferinta UNBR- 9 noiebrie 2013 Alba Iulia 

 

 

 

 

 

 

 

 


