
Tentația imposibilului: o analiză a inevitabilei apropieri dintre dreptul 
penal și alte ramuri de drept 

 
- Teză de abilitare - 

 
Conf. univ. dr. Andra-Roxana Trandafir 

 
Rezumat  
 
 Teza de abilitare prezintă sinteza activității de cercetare și a celei didactice pe care am 
desfășurat-o după obținerea, în anul 2011, a titlului de doctor în Drept, precum și direcțiile de 
dezvoltare a acestei activități. Linia directoare a acestei teze are în vedere legătura dintre 
dreptul penal și alte ramuri de drept, care au devenit indispensabile în înțelegerea corectă a 
reglementărilor în materie penală. Menționez, cu titlu de exemplu, dreptul civil și procesual 
civil, dreptul fiscal, dreptul muncii, dreptul mediului, legislația în materia insolvenței ori 
dreptul familiei. 
 Prima parte, dedicată principalelor realizări profesionale, structurată în cele două mari 
paliere (activitatea de cercetare și cea didactică), urmărește cele mai importante trei direcții 
tematice disciplinare pe care le-am avut în vedere până la acest moment.  

În ceea ce privește activitatea de cercetare, în primul rând, sunt prezentate activitățile 
dedicate părții speciale a dreptului penal. Am subliniat, în această subsecțiune, contribuțiile 
aduse în special în materia infracțiunilor contra înfăptuirii justiției și a celor contra familiei, din 
cadrul primului curs detaliat în această materie, ajuns deja la ediția 6. Am arătat, totodată, 
celelalte aspecte asupra cărora m-am aplecat, precum infracțiunile de corupție, delapidarea, 
omisiunea declarării unor informații, traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, uciderea 
și vătămarea corporală din culpă, vătămarea corporală, violarea sediului profesional ori abuzul 
de încredere.  

Cu privire la cea de-a doua componentă a activității de cercetare, am indicat principalele 
activități pe care le-am desfășurat în domeniul criminologiei. Uneori mai puțin legată de 
științele juridice și mai apropiată de sociologie ori de politica penală în general, criminologia 
rămâne încă o disciplină insuficient cercetată în țara noastră. Am încercat, de-a lungul carierei 
profesionale, să mă implic în special în proiecte de cercetare internaționale, pentru a avea 
contact cu stadiul actual al cunoștințelor în acest domeniu și a încerca să le implementez în 
cadrul activităților desfășurate în țară. Printre proiectele desfășurate sau în curs de desfășurare 
se numără cele privind cauzele și consecințele infracțiunilor de corupție, infracțiunile de omor, 
percepția privind pedeapsa cu moartea, anchete de auto-confesiune în rândul minorilor ori 
modalitatea de standardizare a statisticilor penale la nivelul continentului european.  

Referitor la răspunderea penală a persoanei juridice, am arătat etapele prin care a 
trecut cercetarea desfășurată în acest domeniu: inițial prezentarea generală a acestei teme, apoi 
studiul detaliat al jurisprudenței în materie, inclusiv cea a Curții europene a drepturilor omului, 
aspecte urmate de analize specifice ale unor teme (de exemplu, măsurile preventive aplicabile 



persoanei juridice) și de abordarea integrată a acestui domeniu într-un curs universitar dedicat 
în principal masteranzilor.  

De asemenea, am indicat alte direcții importante de cercetare pe care le-am avut în 
vedere, precum cele în materia măsurilor asigurătorii din procesul penal ori privind desființarea 
înscrisurilor și anularea actelor juridice în același cadru procesual, obținerea datelor privind 
tranzacțiile financiare ori situația financiară a unei persoane, sancțiunile penale și 
individualizarea acestora etc.  

Am indicat, de asemenea, măsura în care activitatea de cercetare prezintă relevanță în 
contextul stadiului actual al cercetării ştiinţifice din domeniul tematic al specialităţii, pe plan 
internaţional sau pe plan naţional pentru domeniile de cercetare cu specific naţional, scoţând 
în evidenţă, în mod argumentat şi documentat, relevanţa şi originalitatea contribuţiilor 
personale. Menționez, în acest sens, numeroasele citări în lucrări de specialitate ori în hotărâri 
judecătorești, precum și contribuțiile la unificarea practicii judiciare prin intermediul opiniilor 
redactate la solicitarea Înaltei Curți de Casație și Justiție. 

Cu privire la activitatea didactică, am arătat principalele metode folosite în cadrul 
celor trei discipline aflate în structura postului pe care îl ocup în prezent, precum și celelalte 
aspecte din această componentă a activității profesionale, incluzând coordonarea de lucrări de 
disertație, participarea în comisiile de îndrumare a tezelor de doctorat ori - pentru a lărgi sfera 
discuției - în comisiile de examen de admitere în profesiile juridice.  

Am arătat, în cuprinsul tezei de abilitare, modalitatea în care am încercat în permanență 
să implic în cadrul tuturor acestor activități studenții, masteranzii și doctoranzii Facultății de 
Drept a Universității din București, fie prin coordonarea lor în cadrul unor proiecte de cercetare, 
fie prin prezentarea în coautorat a unor teme la conferințele științifice ori prin redactarea 
împreună a unor lucrări de specialitate.  

Cea de-a doua parte a tezei de abilitare este dedicată direcțiilor de dezvoltare a 
carierei profesionale, științifice și academice. Am împărțit și această parte în cele două mari 
paliere, pentru a prezenta perspectivele atât pentru activitatea de cercetare, cât și pentru cea 
didactică.  

Am arătat, în esență, că îmi doresc să continui proiectele în curs în materia 
criminologiei, precum și să dezvolt domeniile de cercetare în ceea ce privește partea specială 
a dreptului penal și răspunderea penală a persoanei juridice. Am indicat, în acest sens, acele 
teme pe care le am în vedere pentru perioada următoare, precum infracțiunile cu conținut 
alternativ ori conținuturi alternative, o analiză a noțiunii și importanței obiectului juridic al 
infracțiunii, identificarea corectă a părții civile în procesul penal în cazul infracțiunilor contra 
vieții, invocarea art. 2 din Convenția europeană a drepturilor omului pentru a atrage 
răspunderea directă a statului în procesul penal, solidaritatea în latura civilă a procesului penal, 
efectele cesiunii de creanță în cazul asigurătorului părții civile, având în vedere dispozițiile art. 
20 C.pr.pen., efectele încetării procesului penal ca urmare a prescripției răspunderii penale în 
materia raporturilor de dreptul muncii etc.  

Cu privire la activitățile didactice, am arătat perspectivele în materia predării disciplinei 
Drept penal. Partea specială II, modificările pe care le va determina trecerea Criminologiei în 
rândul materiilor opționale, precum și modalitatea în care doresc să îmbunătățesc predarea 
Răspunderii penale a persoanei juridice, toate acestea în contextul schimbărilor aduse în cadrul 
activităților de predare de pandemia de COVID-19.  



În concluzia tezei de abilitare, am arătat că, în contextul ultimei decade, în care 
evoluțiile tehnologice au fost spectaculoase, în care multe dosare nu mai au nicio legătură cu 
spețele „clasice”, punându-se problema de infracțiuni comise prin intermediul monedelor 
virtuale sau, mai nou, în Metavers, dreptul penal nu poate rămâne blocat în aceleași concepte 
ori reglementări. Legătura cu alte ramuri de drept - iar uneori cu alte științe, din alte domenii 
decât cele juridice - devine așadar inevitabilă.   
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