
Laza r George - Alexandru 
Studii 

Licență, Facultatea de Drept – Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca 
|  2009- 2013 

Institutul Național al Magistraturii |  2013-2015  

Master „Drept Privat” | Facultatea de Drept – Universitatea din 
București  |  2015-2016  

Doctor în Drept, Summa cum Laude „Pedepsele aplicabile persoanelor 
juridice” | Decembrie 2020 

Experiență profesională 

Judecător Judecătoria Sectorului 4 București | din iulie 2015 

Colaborator 

 

Facultatea de Drept – Universitatea din București  – 

Departamentul de Drept Penal | din octombrie 2016 

Secretar al revistei Analele Universității din București- Seria 

Drept | din iulie 2020 

Judicial Trainer European Asylum Support Office | din martie 2021 

Activitatea științifică 

CĂRȚI PUBLICATE 

· Titlurile executorii, Ed. Universul Juridic, 2018 

· Sistemul sancționator aplicabil persoanelor juridice, Ed. Universul Juridic, 2021 

· Executarea silită în temeiul contractelor de credit. Practică judiciară comentată (coautorat cu V. Penteleev), 
Ed. Universul Juridic, 2021  

· Răspunderea penală a persoanei juridice. O instituție transatlantică. De la evaluarea vinovăției la aplicarea și 
executarea sancțiunilor (coordonator al volumului, alături de A.R. Trandafir), Ed. Solomon, 2021 

· Poprirea. O triplă perspectivă – civilă, fiscală și penală (coautorat cu R. Stanciu, A.R. Trandafir, H.N. Țiț), Ed. 
Hamangiu, 2021 

MATERIALE DIDACTICE PUBLICATE 

· Admitere în magistratură și avocatură. Ghidul candidatului. Teste grilă și minispețe, Ed. Universul Juridic, 
București, 2019 (colectiv de autori, coord. E. Stănișor) 

· Răspunderea penală a persoanei juridice. Caiet de seminar, Ed. C.H. Beck, București, 2021 (coautorat cu A.R. 
Trandafir) 

ARTICOLE PUBLICATE 

· Decesul fideiusorului și mecanismul încetării contractului de fideiusiune, disponibil pe 
http://www.juridice.ro/408247/decesul-fideiusorului-si-mecanismul-incetarii-contractului-de-
fideiusiune.html 

· Contestația împotriva deciziei de impunere fiscală în lumina Convenției Europene a Drepturilor Omului, publicat 
în Revista Română de Drept Privat nr. 6/2015 

http://www.juridice.ro/408247/decesul-fideiusorului-si-mecanismul-incetarii-contractului-de-fideiusiune.html
http://www.juridice.ro/408247/decesul-fideiusorului-si-mecanismul-incetarii-contractului-de-fideiusiune.html
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· Inopozabilitatea ca sancțiune de drept civil. Introducere. Context, publicat în Revista Română de Drept Privat 
nr. 4/2016 

· Pedepsele complementare aplicabile persoanei juridice, publicat în volumul „In Honorem” Nicolae Volonciu 

· Infracțiunea putativă. Studiu de caz al consecințelor erorii subiectului infracțiunilor de corupție, publicat în 
Analele Universității București 2017 

· Măsurile preventive aplicabile persoanelor juridice, publicat în Analele Universității București 2018 

· Individualizarea pedepselor aplicabile persoanelor juridice, publicat în Caiete de Drept Penal nr. 4/2018 

· Clarificarea noțiunii de titlu executoriu notarial, publicat în Revista Română de Executare Silită nr. 4/2018 
(coautorat cu N.H.Țiț) 

· Criteriile de evaluare a vinovăției persoanei juridice, publicat în Analele Universității București 2019 

· Dificultăți practice in cazul mai multor urmăriri asupra aceluiași debitor − limitele urmăririi în Revista Română 
de Executare Silită nr. 3/2019 

· Inaplicabilitatea măsurii preventive prevăzute de art. 493 alin. (1) lit. a) C. pr. pen. cu privire la dizolvarea sau 
lichidarea persoanei juridice în procedura de insolvență în Caiete de Drept Penal nr. 3/2020 (coautorat cu A.R. 
Trandafir) 

· Despre executorialitatea fără titluri în Revista Română de Drept Privat nr. 3/2020 

· Efectele adopției asupra posibilității reținerii infracțiunii de incest în sarcina rudelor biologice. Opinie privind 
problema de drept ce a condus la pronunțarea Deciziei HP nr. 52/2021 în materie penală (coautorat cu A.R. 
Trandafir) 

· Cifra de afaceri și activul patrimonial – criteriile speciale de individualizare a cuantumului zilelor-amendă în 
cazul persoanelor juridice în volumul „Răspunderea penală a persoanei juridice. O instituție transatlantică. 
De la vinovăție la aplicarea și executarea sancțiunilor”, Ed. Solomon, București, 2021 

· Inopozabilitatea ca sancțiune de drept civil. O privire asupra actelor jurisdicționale în volumul „In honorem” 
Fl. A. Baias – Aparența în drept 

SPEAKER LA CONFERINȚE NAȚIONALE 

· Conferința Doctoranzilor Cluj-Napoca 2018, cu tema „Individualizarea pedepselor aplicabile persoanelor 
juridice” 

· Conferința „4 ani de la intrarea in vigoare a noilor coduri penale”, 2018, cu tema „Individualizarea pedepselor, 
limite legale şi implicaţii procesuale (individualizarea pedepselor aplicate persoanei fizice şi persoanei juridice, 
ne bis in idem, recurs în casaţie)” împreună cu prof. univ. dr. Lavinia Valeria-Lefterache și drd. Toma Sorin-
Constantin 

· Conferința națională de executare silită. Ediția a IX-a, București, 2018, cu tema „Caracterele executorialității 
în sistemul de drept privat român” 

· Conferința executare silită în practică. Ediția a IV-a, Iași 2019, cu tema „Executorialitatea contractelor 
încheiate la distanță. Dificultăți în procedura de încuviințare a executării silite” 

· Conferința națională de executare silită. Ediția a X-a, București, 2019, cu tema „Dificultăți practice în cazul mai 
multor urmăriri asupra aceluiași debitor – limitele urmăririi” 

· Conferința „Litigators” Juridice 2019, cu tema „Măsurile preventive aplicabile persoanelor juridice” 

· Conferința „Urgența în drept”, Facultatea de Drept, Universitatea din București, 2020, cu tema „Antrenarea 
răspunderii penale pentru răspândirea Covid19. Raportul dintre infracțiunea obstacol de zădărnicirea 
combaterii bolilor și infracțiunile contra persoanei” 

· Conferința „Răspunderea pentru malpraxis medical”, co-speaker împreună cu A.R. Trandafir cu tema 
Răspunderea directă a statului în procesul penal pentru încălcări ale art. 2 CEDO în cazuri de malpraxis 

SPEAKER SAU ORGANIZATOR - CONFERINȚE INTERNAȚIONALE 

· Coorganizator în cadrul conferinței Eurocrim2020 e-conference și coautor al prezentării cu tema 
„Imprisonment în Romania. Perception and Facts” (coautor împreună cu L.V. Lefterache și D. Herinean) 
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· Coorganizator al conferinței „Răspunderea penală a persoanei juridice”, Facultatea de Drept, Universitatea din 
București, 2021 și speaker cu tema „Cifra de afaceri și activul patrimonial – criteriile speciale de 
individualizare a cuantumului zilelor-amendă în cazul persoanelor juridice” 

· Coautor al prezentării cu tema „Imprisonment în Romania. Perception and Facts. Part II” (coautor împreună 
cu L.V. Lefterache și D. Herinean) 

· Conferința Journées franco-roumaines, Université de Bordeaux, speaker cu tema Les conséquences sur la 
sanction en droit roumain, 2021 

Premii și distincții 

· Câștigător al concursului „THEMIS” cu echipa I.N.M., ed. a IX-a, Cracovia, 2014 

· Premiul pentru cea mai bună lucrare scrisă în cadrul Concursului de eseuri în materia drepturilor 
fundamentale ale omului - Institutul Național al Magistraturii 2014 

Limbi Străine 

 Engleză  – C1 
 Franceză  – B2 


