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CURRICULUM  VITAE  

 

 

Nume:  Petrut  CIOBANU 

 

Conferențiar universitar doctor la Facultatea de Drept din cadrul Universitatii din Bucuresti, 

Departamentul Drept Penal. 

 

Avocat, membru al Baroului Bucuresti si al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania. 

 

Prodecan al Baroului Bucuresti pentru un mandat de 4 ani, respectiv 2015-2019. 

 

Vicepreședinte al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania pentru un mandat de 4 ani, 

respectiv 2015-2019. 

 

Reprezentantul Uniunii Nationale a Barourilor din Romania in cadrul International Bar 

Association in calitate de Bar Executive Officer 

 

Membru in Colegiul Stiintific al revistei Pandectele Saptamanale, editata de catre Editura Rosetti 

International. 

 

Sef al Departamentului de Pregatire Continuă-Drept Public in cadrul Institutului National de 

Pregatirea si Perfectionarea  Avocatilor; 

 

Membru în Colegiul de Conducere al Curtii de Arbitraj al Avocatilor. 

 

Membru in Colegiul de conducere al Centrului de Cercetare in Domeniul Stiintelor Penale din 

cadrul Facultatii de Drept, Universtatea din Bucuresti. 

 

Membru al Asociatiei Romane de Stiinte Penale. 

 

Membru al Asociatiei Criminalistilor din Romania. 

 

Membru in cadrul retelei europene de avocati PenalNet. 

 

Cetatenie: Romana. 

 

Adresa profesionala: Strada Ana Davila nr.17, sector 5, Bucuresti. 

 

Studii si specializari: 

 

1998 – absolvent al Facultatii de Drept din cadrul Universitatii din Bucuresti. 

 

1998-1999 cursuri postuniversitare in domeniul Stiintelor Penale, specializarea Criminalistica. 
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Ianuarie 2011-sustinerea publica a tezei de doctorat intitulata “Metodologia investigatiei 

criminalistice a infractiunilor din domeniul finaciar-bancar”, in urma careia am obtinut 

calificativul “FOARTE BINE”. 

 

Aptitudini si   competente tehnice : 

 

Utilizez calculatorul folosind programe de bază şi programe profesionale dedicate;   

   

Utilizez tehnologii şi echipamente didactice pentru  predarea in invatamantul universitar. 

 

Alte aptitudini si competente: 

 

Disponibilitate pentru implicarea în programe profesionale si sociale. 

 

Limbi străine:   

EN –scris, citit- bine. 

 

Experienta profesionala: 

 

- ianuarie 1999-mai 2000 avocat stagiar in cadrul Baroului Bucuresti; 

 

- mai 2000-martie 2003 avocat definitiv in cadrul Baroului Bucuresti; 

 

-februarie 2001-februarie 2005, preparator universitar la Facultatea de Drept, disciplina 

Criminalistica, din cadrul Universitatii din Bucuresti; 

 

-februarie 2005-septembrie 2012 asistent universitar la Facultatea de Drept, disciplina 

Criminalistica, din cadrul Universitatii din Bucuresti; 

 

-octombrie 2012- octombrie 2017 lector universitar doctor la Facultatea de Drept din cadrul 

Universitatii din Bucuresti, Departamentul Drept Penal. 

 

-octombrie 2017-prezent conferențiar universitar doctor la Facultatea de Drept din cadrul 

Universitatii din Bucuresti, Departamentul Drept Penal. 

 

-martie 2003-prezent, titularul Cabinetului de Avocat “PETRUT CIOBANU”. 

 

-2005-prezent,  lector la disciplinele drept penal si drept procesual penal, in cadrul Institutului 

National de Pregatirea si Perfectionarea  Avocatilor; 

 

 

Participare la conferinte : 

 

I.- “Scoala de proiecte a Universitatii din Bucuresti”, editia a II a, 10-14 noiembrie 2003; 
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-reprezentantul Uniunii Avocatilor din Romania la conferinta intitulata “Insurance Conference 

On Fraud and Money Laundering” organizata de catre Departamentul Trezoreriei Statelor Unite 

ale Americii-Biroul de Asistenta Tehnica si Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, Bucuresti, 

15-17 mai 2006; 

 

- reprezentantul Institutului National de Pregatirea si Perfectionare  Avocatilor la conferinta 

“Aspecte teoretice si practice vizand legislatia privitoare la spalarea banilor; criminalitatea 

organizata-Legea nr.39/2003, examen de practica judiciara”, organizata de catre Baroul Valcea, 

7-8 octombrie 2006, Baile Olanesti, jud.Valcea; 

 

- reprezentantul Institutului National de Pregatirea si Perfectionarea  Avocatilor la sesiunea de 

instruire cu tema “Perspectiva medicala, psihologica si sociala a prevederilor legale privind 

consumul de droguri” organizata de catre Ministerul Sanatatii-Institutul de Sanatate Publica 

Bucuresti, Unitatea de Implementare a proiectelor HIV/SIDA Fondul Global si Agentia 

Nationala Antidrog”,  Sinaia, 3-5 noiembrie 2006; 

 

- reprezentantul Institutului National de Pregatirea si Perfectionarea  Avocatilor la conferinta 

“Puncte de referinta in evolutia actuala a dreptului romanesc” organizata de catre Baroul Bihor, 

17-18 octombrie 2008, Baie Felix, judetul Bihor.  

 

- reprezentantul Institutului National de Pregatirea si Perfectionarea  Avocatilor la conferinta de 

pregatire profesionala continua organizata de catre Baroul Arges, 12 decembrie 2008. 

 

-conferinta “Raspunderea penala a persoanei juridice” organizata de catre Ministerul Public-

Directia Nationala Anticoruptie-Structura Centrala, 28-29 octombrie 2009. 

 

-reprezentantul Uniunii Nationale a Barourilor din Romania la conferinta „Parteneriatului public-

privat in sprijinul actului de justitie” organizata cu sprijinul Ambasadei Marii Britanii, 8 iunie 

2010, Palatul Parlamentului, Sala Drepturilor Omului. 

 

-“Ziua Avocatului.” conferinta de pregatire profesionala organizata de catre Baroul Arges, 24 

iunie 2011. 

 

-“Ziua Avocatului-Profesia de avocat si dreptul la aparare.Reforma Codurilor” conferinta de 

pregatire profesionala organizata de catre Baroul Valcea, 25 iunie 2011. 

 

-reprezentantul Institutului National de Pregatire si Perfectionare al Avocatilor la conferinta 

internationala “ Le droit penal europeen pour les avocats de la defense ”, 10-11 februarie 2012, 

Bruxelles, organizata de catre ERA-Academy of European Law. 

 

-Colocviu  “181 de ani de avocatura in Bucuresti”-Palatul Parlamentului, Salile Tache Ionescu, 

I.I.C.Bratianu, Unirii, 15 septembrie 2012, prelegerea intitulata “Pregatirea profesionala continua 

a avocatilor, componenta fundamentala a profesiei de avocat”. 

 

-Reprezentantul Consiliului Baroului Bucuresti la Colocviile juridice ale Bancii Nationale a 

Romaniei, editia a XI a, “Relatia client banca; perspective legislative”, 19.09.2013. 
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-“Fastering mutual understanding in order to strengthen mutual trust between the judicial 

authorities of Member States”, seminar, 21-22 noiembrie 2013, organizat de catre Institutul 

National al Magistraturii, Consiliul Superior al Magistraturii in cadrul Specific Programme 

Criminal Justice of European Union. 

 

- reprezentantul Institutului National de Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor la o serie de patru 

conferințe naționale și o conferință internațională cu privire la noul Cod penal, organizate de 

catre Consiliul Superior al Magistraturii și Institutul Național al Magistraturii, în cadrul 

proiectului de cooperare elvețiano-român “Asistență pentru consolidarea capacității 

instituționale în domeniul formării judecătorilor și procurorilor pentru aplicarea noilor 

legi“, Aula Institutului Național al Magistraturii, ianuarie-februarie 2014. 

 

II. Comunicari stiintifice sustinute: 

 

-“Apararea invinuitului sau inculpatului in cauzele penale care au ca obiect investigarea 

infractiunilor prevazute de Legea nr.39/2003 si Legea nr.656/2002” sustinuta la conferinta 

“Aspecte teoretice si practice vizand legislatia privitoare la spalarea banilor; criminalitatea 

organizata-Legea nr.39/2003, examen de practica judiciara”, 8 octombrie 2006, Baile Olanesti, 

jud.Valcea; 

 

-“Raspunderea penala a persoanei juridice” sustinuta la conferinta “Puncte de referinta in 

evolutia actuala a dreptului romanesc” organizata de catre Baroul Bihor , 17-18 octombrie 2008, 

Baie Felix, judetul Bihor. 

 

 -“Tactica apararii invinuitului sau inculpatului in cauze penale complexe” sustinuta la conferinta 

de pregatire profesionala continua organizata de catre Baroul Arges, 12 decembrie 2008. 

 

 

-“Raspunderea penala a persoanei juridice” sustinuta la Ceremonia de aniversare “150 de ani de 

la infiintarea Facultatii de Drept a Universitatii din Bucuresti: 25 noiembrie 1859-25 noiembrie 

2009”, Bucuresti. 

 

- “Initiativa privata - mijloc potential de imbunatatire a activitatii organelor judiciare”, sustinuta 

in cadrul conferintei „Parteneriatul public-privat in sprijinul actului de justitie” organizata cu 

sprijinul Ambasadei Marii Britanii, 8 iunie 2010, Palatul Parlmentului, Sala Drepturilor Omului. 

 

-“Tactica apararii invinuitului sau inculpatului in cauzele de evaziune fiscala” sustinuta in cadrul 

conferintei “Ziua Avocatului”, conferinta de pregatire profesionala organizata de catre Baroul 

Arges, 24 iunie 2011. 

 

-“Modificările aduse Codului penal prin Legea nr. 202/2010″ și “Apărarea învinuitului sau 

inculpatului în cazul infracțiunilor de evaziune fiscală” sustinute in cadrul conferintei “Ziua 

Avocatului-Profesia de avocat si dreptul la aparare.Reforma Codurilor” conferinta de pregatire 

profesionala organizata de catre Baroul Valcea, 25 iunie 2011. 
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-“Tactica apararii invinuitului sau inculpatului in cauze de criminalitate informatica” sustinuta in 

cadrul conferintei “Infractiuni la granite de est a Uniunii Europene.Criminalitatea informatica”, 

conferinta de pregatire profesionala organizata de catre Baroul Valcea, 26 iunie 2011. 

 

-“Pregatirea profesionala continua a avocatilor, componenta fundamentala a profesiei de avocat” 

sustinuta la Colocviu  “181 de ani de avocatura in Bucuresti”-Palatul Parlamentului, Salile Tache 

Ionescu, I.I.C.Bratianu, Unirii,  septembrie 2012. 

 

-“Analysis of tax evasion crimes implead on art.9 of the Act no.241/2005” sustinuta la conferinta 

“Criminal repression in the context of the economic crisis and the maximization of crime at 

European and global level”, 08-10 mai 2013, Parlamentul Romaniei, organizata de catre 

Asociatia Romana de Stiinte Penale si International Association of Penal Law. 

 

-“Importanta constatarilor tehnico-stiintifice si a expertizei criminalistice in cadrul procesului 

penal” sustinuta la conferinta international de criminalistica “Valorificarea urmelor si mijloacelor 

materiale de proba prin expertize criminalistice”, 23-24 octombrie 2013, Bucuresti. 

 

-„Sanctiunile procesual-penale aplicate prin prisma C.E.D.O.” sustinuta la conferinta 

„Receptarea Conventiei europene a drepturilor omului in dreptul national”, 25.01.2014, Baile 

Olanesti, organizata de catre Institutul National de Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor, 

Baroul Valcea, Baroul Arges, Baroul Olt si Editura Hamangiu. 

  

-„Expertiza si constatarea tehnico-stiintifica in noul Cod de Procedura Penala” sustinuta la 

conferinta „Intelegerea si aplicarea noului Cod Penal si a noului Cod de Procedura Penala”, 

Ateneul „Nicolae Balanescu”, Giurgiu, 15.02.2014, organizata de catre Institutul National de 

Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor, Baroul Giurgiu si Editura Universul Juridic. 

 

-“Modificari de substanta aduse in procesul penal de noile coduri”, 26 februarie 2014, conferinta 

organizata de catre Institutul National de Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor, Baroul Ilfov, 

Baroul Ialomita, Editura Hamangiu. 

 

-“Intelegerea si aplicarea noilor coduri fundamentale ale Romaniei”, 7-8 martie, Arad, 

organizata de catre Institutul National de Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor, Baroul Arad, 

Editura Universul Juridic. 

 

-“Conferinta Extraordinara a Noilor Coduri Penale”, 14-15 martie, Aula Magna a Universitatii 

Romano-Americana, organizata de catre Institutul National de Pregatirea si Perfectionarea 

Avocatilor, Societatea de Stiinte Juridice si Juridice.ro. 

 

-“NOUL COD PENAL SI NOUL COD DE PROCEDURA PENALA la inceput de drum”, 21-

22 martie 2014, Aula Magna a Universitatii Titu Maiorescu, organizata de catre Universitatea 

Titu Maiorescu, Baroul Bucuresti, Editura Hamangiu. 

 

-“Reglementari fundamentale in noul Cod Penal si in noul Cod de procedura Penala”, 3-4 aprilie 

2014, Aula Magna a Palatului Facultatii de Drept, Universitatea din Bucuresti. 
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III. Participare ca moderator la conferințele organizate de către I.N.P.P.A. la sediul Curții de 

Apel București, respectiv: 

 27 aprilie 2017, ora 17.00, dezbatere cu tema: Răspunderea disciplinară a avocatului. 

Modul de exercitare a acțiunii disciplinare și a căilor de atac în procedura disciplinară. 

Garanțiile dreptului la apărare al avocatului cercetat în procesul disciplinar. Invitat: 

domnul avocat Eugen Ostrovschi, Președinte al Comisiei Centrale de Disciplină. 

 20 aprilie 2017, ora 17.00, dezbaterea cu tema: Despre dezlegarea unor chestiuni de 

drept în materie penală. Invitat: domnul avocat doctor Valerian-Dumitru Cioclei – prof. 

univ. dr. la Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti. 

 6 aprilie 2017, ora 17.00, dezbaterea cu tema: Probleme de drept din practica judiciară 

privind evaziunea fiscală. Invitat: domnul avocat doctor Mihai Adrian Hotca – prof. univ. 

dr. la Facultatea de Drept, Universitatea Nicolae Titulescu, lector INPPA. 

 16 martie 2017, ora 17.00, dezbatere cu tema: Aplicarea principiului NE BIS IN IDEM. 

Sesizarea ÎCCJ în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor 

chestiuni de drept. Invitat: domnul avocat doctor Anastasiu Crişu  - prof. univ. dr. la 

Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti; lector INPPA. 

 9 martie 2017, ora 17.00, dezbaterea cu tema: (II) Malpraxis medical. Aspecte privind 

răspunderea civilă şi penală în domeniul medical. Invitat: domnul avocat Bugnariu 

Dănuţ-Ioan, Baroul Bucureşti. 

 2 februarie 2017, ora 17.00, dezbaterea cu tema: Garanții legale privind buna conduită a 

persoanei acuzate în cadrul procesului penal. Invitat: doamna avocat drd. Nadia 

Cantemir – Stoica, Baroul Bucureşti. 

 26 ianuarie 2017, ora 17.00, dezbaterea cu tema: Malpraxis medical. Aspecte privind 

raspunderea civila si penala in domeniul medical. Invitat: domnul avocat Bugnariu 

Dănuţ-Ioan, Baroul Bucureşti. 

 24 noiembrie 2016, ora 17.00, dezbaterea cu tema: (II) Procedura de cameră 

preliminară, ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr.75/2016. Invitat: domnul jud. drd. 

Victor Vaduva – formator la Şcoala Naționala de Grefieri 

 17 noiembrie 2016, ora 17.00, dezbaterea cu tema:  Măsurile asiguratorii în procesul 

penal. Invitat: doamna asistent universitar doctor Andra-Roxana Trandafir – Facultatea 

de Drept, Universitatea din Bucureşti. 

 10 noiembrie 2016, ora 17.00, dezbaterea cu tema: Modurile de sesizare ale organelor 

judiciare. Consideraţii teoretice şi practice. Invitat: domnul avocat doctor Anastasiu 

Crişu – prof. univ. la Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, lector INPPA 
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 20 octombrie 2016, ora 17.00, dezbaterea cu tema: Aspecte practice privind infracțiunile 

contra intereselor financiare ale UE. Invitat: Domnul avocat doctor Norel Neagu – conf. 

univ. la Facultatea de Drept, Universitatea Româno-Americană. 

 13 octombrie 2016, orele 17.00, dezbaterea cu tema: Procedura privind tragerea la 

răspundere penală a persoanei juridice. Invitat: doamna asistent universitar doctor 

Andra-Roxana Trandafir – Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti. 

 06 octombrie 2016, orele 17.00, dezbaterea cu tema: Răspunderea penală a persoanei 

juridice. Aspecte teoretice și practice. Invitat: doamna asistent universitar doctor Andra-

Roxana Trandafir – Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti. 

 29 septembrie 2016, orele 17.00, dezbaterea cu tema: Procedura de cameră preliminară, 

ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 75/2016.. Invitat: domnul jud. drd. Victor 

Văduva, formator la Școala Naționala de Grefieri. 

 23 iunie 2016, orele 17.00, dezbaterea cu tema: Stabilirea obiectivelor unei expertize 

tehnice judiciare în specialitatea autovehicule – circulație rutieră. Interpretarea 

concluziilor raportului de expertiză tehnică judiciară şi formularea de obiecțiuni. Invitat: 

domnul conf. univ. dr. ing. Alexandru Petrescu, Expert tehnic judiciar şi criminalist 

autorizat, Șeful Secției Auto a  Corpului Experților Tehnici din România 

 16 iunie 2016, orele 17.00, dezbaterea cu tema: Judecata în cazul recunoașterii învinuirii. 

 Discuțiile vor fi moderate de domnul avocat dr. Petruț Ciobanu, lector univ. la Facultatea 

de Drept, Universitatea din Bucureşti, Vicepreședinte U.N.B.R. . Invitat: domnul jud. drd. 

Victor Văduva, formator la Școala Naționala de Grefieri 

 02 iunie 2016, orele 17.00, 02 iunie 2016, orele 17.00, dezbaterea cu tema: Legea privind 

practicile de corupție în străinătate. 

 26 mai 2016, orele 17.00, dezbaterile cu teme:  

1.  „Aspecte teoretice și practice privind studierea dosarului de urmărire penală”  – 

av. drd. Nadia Cantemir-Stoica, Baroul București 

2. „Judecata în cazul recunoașterii învinuirii” – jud. drd. Victor Văduva, formator 

la Școala Naționala de Grefieri 

3. „Informarea despre acuzația penală” – av. drd. Irinel Samoilă, Baroul București. 

 19 mai 2016, orele 17.00, dezbaterea cu tema: Câteva considerații cu privire la sistemul 

căilor de atac în procesul penal. Contestația în anulare. Invitat: domnul avocat prof. 

univ. dr. Anastasiu Crișu, formator INPPA. 

 12 mai 2016, orele 17.00, dezbaterea cu tema: Vulnerabilități ale avocatului în noua lege 

penală. Instrumente de protecție a avocatului prevăzute de legislația profesiei de avocat 

– PARTEA a V-a. Infracțiuni contra înfăptuirii justiției. Invitat: domnul avocat Mihnea 

Stoica, Prodecan al Baroului București. 

 05 mai  2016, orele 17.00, dezbaterea cu tema: Funcția de verificare a trimiterii sau 

netrimiterii în judecată. Camera preliminară. Plângerea împotriva soluțiilor de 
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netrimitere în judecată. Invitat: Domnul Mihail Udroiu, judecător la Curtea de Apel 

Oradea, formator în cadrul Institutului Național al Magistraturii. 

 21 aprilie 2016 orele 17.00, dezbaterea cu tema: Funcția de dispoziție asupra drepturilor 

și libertăților fundamentale. Judecătorul de drepturi și libertăți. Competențe. Procedee 

probatorii. Invitat: Domnul Mihail Udroiu, judecător la Curtea de Apel Oradea, formator 

în cadrul Institutului Național al Magistraturii. 

 14 aprilie 2016, orele 17.00, dezbaterea cu tema: Vulnerabilități ale avocatului în noua 

lege penală. Instrumente de protecție a avocatului prevăzute de legislația profesiei de 

avocat – PARTEA a IV-a. Infracțiuni în competență comună.Invitat: domnul avocat 

Mihnea Stoica, Prodecan al Baroului București. 

 07 aprilie 2016 orele 17.00, dezbaterea cu tema: Rolul avocatului în procesul penal. 

Particularități privind asistența judiciară. Invitat: Domnul avocat Alexandru Stan, 

Baroul București, formator INPPA. 

 25 februarie 2016, orele 17.00, dezbaterea cu tema: Probleme de drept penal apărute în 

practica judiciară după intrarea în vigoare a Noului Cod Penal. Invitat: Domnul avocat 

prof. univ. dr. Mihai Adrian Hotca – Facultatea de Drept, Universitatea Nicolae 

Titulescu, formator INPPA. 

 18 februarie 2016 orele 17.00, dezbaterea cu tema: Relațiile deontologice dintre avocați, 

procurori și judecători. Invitat: domnul avocat prof. univ. dr. Ion Turculeanu, 

Vicepreședinte al Uniunii Naționale a Barourilor din România. 

 11 februarie 2016, orele 17.00, dezbaterea cu tema: Funcțiile judiciare. Partea I. Invitat: 

Domnul Mihail Udroiu, judecător la Curtea de Apel Oradea, formator în cadrul 

Institutului Național al Magistraturii. 

 21 ianuarie 2016 orele 17.00, dezbaterea cu tema: Vulnerabilități ale avocatului în noua 

lege penală – III. Celelalte infracțiuni din competența DNA. Instrumentele de protecție 

prevăzute de legislația profesiei de avocat.Invitat: avocat Mihnea Stoica, Prodecanul 

Baroului București. 

 12 noiembrie 2015 orele 17.00, dezbaterea cu tema: Instituția controlului judiciar privită 

din perspectiva art. 124 alin. (1) din Constituția României.Invitat: domnul avocat Cătălin 

Daniel Fenechiu, Consilier al Consiliului Baroului București. 

 05 noiembrie 2015 orele 17.00, dezbaterea cu tema: Vulnerabilități ale avocatului în noua 

lege penală. Instrumente de protecție a avocatului prevăzute de legislația profesiei de 

avocat – PARTEA A II-a. Invitat: domnul avocat Mihnea Stoica, Prodecan al Baroului 

București. 

http://inppa.ro/ro/?p=5564
http://inppa.ro/ro/?p=5564
http://inppa.ro/ro/?p=5564
http://inppa.ro/ro/?p=5564
http://inppa.ro/ro/?p=5564
http://inppa.ro/ro/?p=5564
http://inppa.ro/ro/?p=5564
http://inppa.ro/ro/?p=5564
http://inppa.ro/ro/?p=5564
http://inppa.ro/ro/?p=5564
http://inppa.ro/ro/?p=5564
http://inppa.ro/ro/?p=5564
http://inppa.ro/ro/?p=5564
http://inppa.ro/ro/?p=5515
http://inppa.ro/ro/?p=5515
http://inppa.ro/ro/?p=5515
http://inppa.ro/ro/?p=5515
http://inppa.ro/ro/?p=5515
http://inppa.ro/ro/?p=5515
http://inppa.ro/ro/?p=5515
http://inppa.ro/ro/?p=5481
http://inppa.ro/ro/?p=5481
http://inppa.ro/ro/?p=5481
http://inppa.ro/ro/temele-dezbaterilor-din-21-si-28-ianuarie-2016/
http://inppa.ro/ro/temele-dezbaterilor-din-21-si-28-ianuarie-2016/
http://inppa.ro/ro/temele-dezbaterilor-din-21-si-28-ianuarie-2016/
http://inppa.ro/ro/temele-dezbaterilor-din-21-si-28-ianuarie-2016/
http://inppa.ro/ro/tema-dezbaterii-din-data-de-12-noiembrie/
http://inppa.ro/ro/tema-dezbaterii-din-data-de-12-noiembrie/
http://inppa.ro/ro/tema-dezbaterii-din-data-de-12-noiembrie/
http://inppa.ro/ro/tema-dezbaterii-din-data-de-05-noiembrie/
http://inppa.ro/ro/tema-dezbaterii-din-data-de-05-noiembrie/
http://inppa.ro/ro/tema-dezbaterii-din-data-de-05-noiembrie/
http://inppa.ro/ro/tema-dezbaterii-din-data-de-05-noiembrie/
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  22 octombrie 2015 orele 17.00, dezbaterea cu tema: Vulnerabilități ale avocatului în 

noua lege penală. Instrumente de protecție a avocatului prevăzute de legislația profesiei 

de avocat.  Invitat: domnul avocat Mihnea Stoica, Prodecan al Baroului București. 

 25 iunie 2015 orele 17.00, dezbaterea cu tema: Procedura în cazul recunoaşterii 

învinuirii. Invitat: avocat Alexandru Stan. 

 18 iunie 2015 orele 17.00, dezbaterea cu tema: Contestaţia privind durata procesului 

penal. Invitat: prof. univ. dr. Anastasiu Crişu. 

 28 mai 2015 orele 17.00, dezbaterea cu tema: Infracţiuni contra patrimoniului prin 

nesocotirea încrederii (partea a II-a).  Invitat: conf. univ. dr. Bogdan Bulai. 

 21 mai 2015, orele 17.00, dezbaterea cu tema: Procedura privind tragerea la răspundere 

penală a persoanei juridice. Invitat: doamna asistent universitar doctor Andra Trandafir – 

Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti 

 14 mai 2015, orele 17.00, dezbaterea cu tema: Regimul nulităţilor în actuala legislaţie 

penală.  Invitat: domnul avocat lect. univ. dr. Aurel Ciobanu,  Facultatea de Drept, 

Universitatea din Bucureşti. 

 16 aprilie 2015, orele 17.00, dezbaterea cu tema: “ Efectele contractului de asistență 

juridică “ invitat domnul Președinte al U.N.B.R avocat doctor Florea Gheorghe. 

 2 aprilie 2015, orele 17.00, dezbaterea cu tema: Infracţiuni contra patrimoniului prin 

nesocotirea încrederii. Invitat: conf. univ. dr. Bogdan Bulai. 

 26 martie 2015, orele 17.00, dezbaterea cu tema: Infracţiuni de serviciu şi de corupţie. 

Invitat: conf. univ. dr. Constantin Duvac. 

 19 martie 2015, ora 17.00, dezbaterea cu tema: Acordul de recunoaştere a vinovăţiei.  

Invitat: doamna Lăncrănjan Alexandra – procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul 

Bucureşti. 

 05 martie 2015, ora 17.00, dezbaterea cu tema: Excluderea probelor nelegal sau neloial 

administrate.  Invitat: domnul judecător Daniel Grădinaru – vicepreşedinte al Curţii de 

Apel Bucureşti 

 19 februarie 2015, ora 17.00, dezbaterea cu tema: Răspunderea penală a persoanei 

juridice.  Invitat: doamna asistent universitar doctor Andra Trandafir – Facultatea de 

Drept, Universitatea din Bucureşti. 

 

IV. În calitate de Șef al Departamentului de Pregătire  Continuă al Institutului Național 

pentru Pregătirea şi Perfecționarea Avocaţilor am participat la următoarele conferințe:  

 

1.Anul 2014: 

http://inppa.ro/ro/tema-dezbaterii-din-data-de-22-octombrie/
http://inppa.ro/ro/tema-dezbaterii-din-data-de-22-octombrie/
http://inppa.ro/ro/tema-dezbaterii-din-data-de-22-octombrie/
http://inppa.ro/ro/event/procedura-in-cazul-recunoasterii-invinuirii/
http://inppa.ro/ro/event/procedura-in-cazul-recunoasterii-invinuirii/
http://inppa.ro/ro/event/contestatia-privind-durata-procesului-penal/
http://inppa.ro/ro/event/contestatia-privind-durata-procesului-penal/
http://inppa.ro/ro/event/infractiuni-contra-patrimoniului-prin-nesocotirea-increderii-partea-a-ii-a/
http://inppa.ro/ro/event/infractiuni-contra-patrimoniului-prin-nesocotirea-increderii-partea-a-ii-a/
http://inppa.ro/ro/event/procedura-privind-tragerea-la-raspundere-penala-a-persoanei-juridice/
http://inppa.ro/ro/event/procedura-privind-tragerea-la-raspundere-penala-a-persoanei-juridice/
http://inppa.ro/ro/event/procedura-privind-tragerea-la-raspundere-penala-a-persoanei-juridice/
http://inppa.ro/ro/event/regimul-nulitatilor-in-actuala-legislatie-penala/
http://inppa.ro/ro/event/regimul-nulitatilor-in-actuala-legislatie-penala/
http://inppa.ro/ro/event/regimul-nulitatilor-in-actuala-legislatie-penala/
http://inppa.ro/ro/?p=3002
http://inppa.ro/ro/?p=3002
http://inppa.ro/ro/?p=3002
http://inppa.ro/ro/?p=3002
http://inppa.ro/ro/event/acordul-de-recunoastere-a-vinovatiei/
http://inppa.ro/ro/event/acordul-de-recunoastere-a-vinovatiei/
http://inppa.ro/ro/event/acordul-de-recunoastere-a-vinovatiei/
http://inppa.ro/ro/event/excluderea-probelor-nelegal-sau-neloial-administrate/
http://inppa.ro/ro/event/excluderea-probelor-nelegal-sau-neloial-administrate/
http://inppa.ro/ro/event/excluderea-probelor-nelegal-sau-neloial-administrate/
http://inppa.ro/ro/event/raspunderea-penala-a-persoanei-juridice/
http://inppa.ro/ro/event/raspunderea-penala-a-persoanei-juridice/
http://inppa.ro/ro/event/raspunderea-penala-a-persoanei-juridice/
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15 februarie, Giurgiu, conferința cu tema „Înțelegerea şi aplicarea noului Cod penal si a noului 

Cod de procedura penală” 

 

7-8 martie, Arad, conferința cu tema „Înțelegerea şi aplicarea noilor Coduri fundamentale ale 

României” 

 

18-19 mai, Harghita, conferința cu tema „Înțelegerea şi aplicarea noilor Coduri fundamentale ale 

României” 

 

30-31 mai, Baia Mare, conferința cu tema „Înțelegerea şi aplicarea noilor Coduri fundamentale 

ale României” 

 

05 iunie, București, conferința cu tema „Dreptul la apărare din perspectiva noilor garanţii 

procesual penale în aplicarea  Codului de procedură penală şi a recomandărilor Avizului nr. 16 al 

Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni” 

 

6-7 iunie, Constanța, conferința cu tema „Înțelegerea şi aplicarea noilor Coduri fundamentale ale 

României” 

 

14 iunie, Focșani conferința cu tema „Înțelegerea şi aplicarea noilor Coduri fundamentale ale 

României” 

 

20-21 iunie, Bacău, conferința cu tema „Înțelegerea şi aplicarea noilor Coduri fundamentale ale 

României” 

 

27-28 iunie, Sibiu, conferința cu tema „Înțelegerea şi aplicarea noilor Coduri fundamentale ale 

României” 

 

03 octombrie 2014, Râmnicu Vâlcea,  conferința cu tema „Infracțiuni contra înfăptuirii justiției, 

fraude comise prin sisteme informatice şi mijloace de plată electronice, contra siguranței şi 

integrității sistemelor şi datelor informatice. Aspecte teoretice şi practice ale judecătorului de 

drepturi şi libertăți. Drepturi şi obligații deontologice ale judecătorilor şi avocaţilor” 

 

31 octombrie 2014, Brașov, conferința cu tema: „Infracțiuni de serviciu, infracțiuni contra 

înfăptuirii justiției. Aspecte teoretice şi practice ale judecătorului de cameră preliminară. 

Drepturi şi obligații deontologice ale judecătorilor şi avocaţilor”. 

 

14 noiembrie 2014, Alba Iulia, conferința cu tema: „Individualizarea pedepselor. Circumstanțe 

atenuante. Circumstanțe agravante. Renunțarea la aplicarea pedepsei. Infracțiuni contra 

înfăptuirii justiției. Garanții ale dreptului la apărare în cursul urmăririi penale şi judecății. 

Drepturi şi obligații deontologice ale judecătorilor şi avocaţilor”.  

 

 

2.Anul 2015: 
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23-24 ianuarie, Oradea, conferința cu tema „Înțelegerea şi aplicarea noilor Coduri fundamentale 

ale României” 

 

21 februarie, Giurgiu, conferința cu tema „Înțelegerea şi aplicarea noilor Coduri fundamentale 

ale României” 

 

27 februarie 2015, Constanța, conferința cu tema „Infracțiuni contra ordinii şi liniștii publice. 

Infracțiuni contra înfăptuirii justiției. Aspecte teoretice şi practice ale judecătorului în cursul 

urmăririi penale şi judecății. Drepturi şi obligații deontologice ale judecătorilor şi avocaţilor”  

 

28 februarie, Ploiești, conferință cu tema „Înțelegerea şi aplicarea noilor Coduri fundamentale ale 

României”. 

 

 

13 martie 2015, Timișoara, conferința cu tema „Minoritatea. Răspunderea persoanei juridice. 

Infracțiuni contra înfăptuirii justiției. Aspecte teoretice şi practice ale judecătorilor şi avocaţilor 

în cursul procesului penal”  

 

20-21 martie, Baia Mare, conferința cu tema „Înțelegerea şi aplicarea noilor Coduri 

fundamentale ale României” 

 

27 martie 2015, la Gura Humorului, conferința cu tema „Garanțiile dreptului la apărare în cursul 

procesului penal. Infracțiuni contra înfăptuirii justiției. Drepturi şi obligații deontologice ale 

judecătorilor şi avocaţilor” 

 

4 aprilie, Tulcea, conferință cu tema „Înțelegerea şi aplicarea noilor Coduri fundamentale ale 

României” 

 

17 - 18 aprilie, Alba-Iulia, conferința cu tema “Avocatura în România starea actuală și 

perspectivele profesiei de avocat în contextul intergrării europene și al regionalizării.”  

 

25 aprilie, Timișoara, conferința cu tema „Înțelegerea şi aplicarea noilor Coduri fundamentale ale 

României” 

 

16 mai, Constanța, conferința cu tema „Înțelegerea şi aplicarea noilor Coduri fundamentale ale 

României” 

 

20 iunie, Brașov, conferința cu tema „Înțelegerea şi aplicarea noilor Coduri fundamentale ale 

României” 

 

27 iunie, Tulcea, conferința cu tema „Înțelegerea şi aplicarea noilor Coduri fundamentale ale 

României” 

 

5 septembrie, Constanța, curs de „Drept și ordine socială” 
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24 octombrie, Constanța, conferința cu tema „Înțelegerea şi aplicarea noilor Coduri 

fundamentale ale României” 

 

7 noiembrie, Bacău, conferința cu tema „Înțelegerea şi aplicarea noilor Coduri fundamentale ale 

României” 

 

21 noiembrie, Sibiu, conferința cu tema „Înțelegerea şi aplicarea noilor Coduri fundamentale ale 

României” 

 

 

 

3.Anul 2016: 

 

23 ianuarie, Oradea, conferința cu tema „Înțelegerea şi aplicarea noilor Coduri fundamentale ale 

României” 

 

15-16 aprilie, Brașov, conferința cu tema „Înțelegerea şi aplicarea noilor Coduri fundamentale 

ale României” 

 

28 mai, Constanța, conferința cu tema „Înțelegerea şi aplicarea noilor Coduri fundamentale ale 

României” 

 

 

02 iulie, Suceava, conferința cu tema „Înțelegerea şi aplicarea noilor Coduri fundamentale ale 

României” 

 

 

24 septembrie, Călărași, conferința cu tema “Înțelegerea şi aplicarea noilor Coduri fundamentale 

ale României” 

 

1 octombrie, Constanța, conferința cu tema “Înțelegerea şi aplicarea noilor Coduri fundamentale 

ale României” 

 

8 octombrie, Harghita, conferința cu tema “Înțelegerea şi aplicarea noilor Coduri fundamentale 

ale României” 

 

12 noiembrie, Sălaj, conferința cu tema “Provocările profesiei de avocat” 

 

19 noiembrie, Bacău, conferința cu tema “Înțelegerea şi aplicarea noilor Coduri fundamentale ale 

României” 

 

19 noiembrie, Piatra Neamț, conferința cu tema “Rolul avocatului în asigurarea asistenței juridice 

în traficul de persoane” 

 

26 noiembrie, Arad, conferința cu tema “Înțelegerea şi aplicarea noilor Coduri fundamentale ale 

României” 
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4.Anul 2017: 

 

14 ianuarie, Oradea, conferința cu tema “Înțelegerea şi aplicarea noilor Coduri fundamentale ale 

României” 

 

11 februarie, Giurgiu, conferința cu tema “Înțelegerea şi aplicarea noilor Coduri fundamentale 

ale României” 

 

8 aprilie, Sibiu, conferința cu tema “Înțelegerea şi aplicarea noilor Coduri fundamentale ale 

României”. 

 

10 iunie, Iasi conferința cu tema “Înțelegerea şi aplicarea noilor Coduri fundamentale ale 

României la trei ani de la aplicarea acestora”. 

 

01 iulie, Constanta conferința cu tema “Înțelegerea şi aplicarea noilor Coduri fundamentale ale 

României”. 

 

09 septembrie, Salaj conferința cu tema “Înțelegerea şi aplicarea noilor Coduri fundamentale ale 

României”. 

 

16 septembrie, Timisoara conferința cu tema “Înțelegerea şi aplicarea noilor Coduri 

fundamentale ale României”. 

 

30 septembrie Constanta, conferința cu tema “Înțelegerea şi aplicarea noilor Coduri 

fundamentale ale României”. 

 

 

 

V.Membru în comisii de examen: 

 

1. Am făcut parte din Comisia de Examen pentru examenul de admitere în profesia de 

avocat si examenul pentru dobandirea titlului professional de avocat organizat de catre Baroul 

Bucuresti in sesiunile noiembrie 2006, decembrie 2008, aprilie 2009, octombrie 2011, octombrie 

2012. 

2. Am făcut parte din Comisia de elaborare a subiectelor pentru examenul de admitere în 

profesia de avocat  si examenul pentru dobandirea titlului professional de avocat organizat de 

catre Baroul Bucuresti in sesiunile decembrie 2008, aprilie 2009, februarie 2010. 

3.Am făcut parte din Comisia Naţională de Examen pentru examenul de admitere în 

profesia de avocat organizat în cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea 
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Avocaţilor, în sesiunea octombrie 2011, octombrie 2012, septembrie 2013, septembrie 2014 și 

septembrie 2015. 

4.De asemenea, în calitate de formator al Institutului Naţional pentru Pregătirea şi 

Perfecţionarea Avocaţilor am făcut parte din Comisia de elaborare a subiectelor pentru examenul 

de absolvire a INPPA, în sesiunile organizate după cum urmează: mai 2006, februarie 2007-

2008, 2008-2009 martie, noiembrie 2010, noiembrie 2011, noiembrie 2012, noiembrie 2013,  

noiembrie 2014 și noiembrie 2015.   

 

   VI.Articole  publicate.  

 

 

1.”Falsificare de monede sau alte valori.Inselaciune.Concurs real-nota aprobativa la 

decizia penala nr.1934/04.05.2000 pronuntata de catre Curtea Suprema de Justitie-Sectia 

Penala”, articol publicat in revista Pandectele Romane nr.1/2001, p.97-101, Editura Pandectele 

Romane si Editura Rosetti; 

 

 

2.“Prevenirea si combaterea infractiunii de spalarea banilor”-Partea I, Revista romana de 

Drept al afacerilor, nr.5/2003, p.20-26, Editura Pandectele Romane si Editura Rosetti; 

 

 

3.“Prevenirea si combaterea infractiunii de spalarea banilor”-Partea a II a, Revista 

romana de Drept al afacerilor, nr.6/2003, p.41-64, Editura Pandectele Romane si Editura Rosetti; 

 

 

4.“Apararea invinuitului sau inculpatului in cauzele penale care au ca obiect investigarea 

infractiunilor prevazute de Legea nr.39/2003 si Legea nr.656/2002”, Buletinul Institutului 

National de Pregatire si Perfectionare al Avocatilor, anul II, nr.4/2006,  p.67-90. 

 

 

5.”Spalarea banilor”, revista Pandectele Saptamanale, Editura Rosetti International, 

numarul 25/2012. 

 

 

6.“Raspunderea penala a persoanei juridice”, revista Pandectele Saptamanale, Editura 

Rosetti International, numarul 26/2012. 

 

 

7.”Evaziunea fiscala”, revista Pandectele Saptamanale, Editura Rosetti International, 

numarul 27/2012. 

 



Page 15 of 18 

 

 8. ”Initiativa privata - mijloc potential de imbunatatire a activitatii organelor judiciare”, 

publicat in Revista Avocatul nr.1/2010 editata de catre Uniunea Nationala a Barourilor din 

Romania si pe site-ul www.juridice.ro la data de 16.06.2010. 

 

 9. “Analysis of tax evasion crimes implead on art.9 of the Act no.241/2005”, publicat in 

e-book-ul editat de catre Asociatia Romana de Stiinte Penale si International Association of 

Penal Law. 

 

 

 10. ”Importanta constatarilor tehnico-stiintifice si a expertizei criminalistice in cadrul 

procesului penal”, publicat in Revista ”Teorie si practica judiciară” nr.3-4/2013, editată de către 

Asociația Procurorilor din România și în volumul conferintei “Valorificarea urmelor si 

mijloacelor materiale de proba prin expertize criminalistice”, 23-24 octombrie 2013, Bucuresti. 

 

 11.”Accesul la justiție.Asistența judiciară (gratuită) prin avocat”  publicat in Revista 

Avocatul nr.1/2017 editata de catre Uniunea Nationala a Barourilor din Romania si pe site-urile 

www.unbr.ro, www.juridice.ro. 

 

 12.”Principiile investigației criminalistice în raport cu noua legislație procesual penală”, 

publicat în Revista Universul Juridic ISSN 2393-3445, nr.3/2017. 

 

 13.”Principiile identificării criminalistice”, publicat în Revista Universul Juridic ISSN 

2393-3445, nr.3/2017. 

 

 14.”Procesul identificării criminalistice”, publicat în Revista Universul Juridic ISSN 

2393-3445, nr.4/2017. 

  

 15.”Fazele și metodologia identificării criminalistice”, publicat în Revista Universul 

Juridic ISSN 2393-3445, nr.4/2017. 

 

 

 16.”Rolul și importanța fotografiei judiciare în investigarea infracțiunilor”,  Revista 

Universul Juridic ISSN 2393-3445, nr.5/2017. 

 

 

 17.”Fotografia judiciară de examinare”,  Revista Universul Juridic ISSN 2393-3445, 

nr.5/2017. 

 

 

 18.”Mijloace tehnico-științifice destinate investigațiilor criminalistice la fața locului”,  

Revista Universul Juridic ISSN 2393-3445, nr.6/2017. 

 

 19.”Investigarea odontologică judiciară”,  Revista Universul Juridic ISSN 2393-3445, 

nr.6/2017. 

 

 

http://www.juridice.ro/
http://www.unbr.ro/
http://www.juridice.ro/
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VII. Carti publicate: 

 

1.Petrut Ciobanu.Aurel Ciobanu -“Drept Penal si Procesual Penal-teste grila”, Editura 

R.A. Monitorul Oficial, Bucuresti, 2009. 

 

 

2.”Codul Penal-Hotari ale C.E.D.O., decizii ale Curtii Constitutionale, decizii ale Inaltei 

Curti de Casatie si Justitie”-Editie actualizata la data de 01.10.2011, ingrijita si adnotata de 

av.dr.Petrut Ciobanu si av.Dragos Bogdan. 

 

 

3.”Codul Penal-Hotarari ale C.E.D.O., decizii ale Curtii Constitutionale, decizii ale 

Inaltei Curti de Casatie si Justitie”-Editia a II a actualizata la data de 15.02.2012, ingrijita si 

adnotata de av.dr.Petrut Ciobanu si av.Dragos Bogdan. 

 

 

4. Petrut Ciobanu ”Infractiuni din domeniul financiar bancar.Metodologia Investigatiei 

criminalistice”, Editura Rosetti International, București, 2012. 

 

 

5.”Noul Cod Penal si Noul Cod de Procedura Penala” Editura Rosetti International, 

ingrijita de av.dr. Petrut Ciobanu si av.Dragos Bogdan. 

 

6.”Noul Cod penal adnotat”, Editura Rosetti International, ediție a 3 a adnotată și 

actualizată la 16.09.2013 de av.dr. Petrut Ciobanu si av.Dragos Bogdan. 

 

 

7.”Noul Cod Penal.Noul Cod de Procedura Penala. Legea de aplicare. Reglementări 

anterioare. Legislație conexă. Decizii ale Curtii Constitutionale. Recursuri în interesul legii. 

Hotărâri prealabile” Editura Rosetti International,  editie ingrijita de av.dr. Petrut Ciobanu, 

februarie 2014. 

 

8.”Noul Cod Penal.Noul Cod de Procedura Penala. Legea de aplicare. Reglementări 

anterioare. Legislație conexă. Decizii ale Curtii Constitutionale. Recursuri în interesul legii. 

Hotărâri prealabile” Editura Rosetti International, editia a 2 a actualizată la 10 februarie 2014 și 

ingrijita de av.dr. Petrut Ciobanu.  

 

9.”Noul Cod Penal si Noul Cod de Procedura Penala” Editura Rosetti International, ediție 

actualizată la 10.03.2014 și ingrijita de av.dr. Petrut Ciobanu si av.Dragos Bogdan.  

 

10.”Noul Cod Penal.Noul Cod de Procedura Penala. Legea de aplicare. Reglementări 

anterioare. Legislație conexă. Decizii ale Curtii Constitutionale. Recursuri în interesul legii. 

Hotărâri prealabile”Editura Rosetti International, editia a 3 a actualizată la 18 ianuarie 2015 și 

ingrijita de av.dr. Petrut Ciobanu. 
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11.”Noul Cod Penal si Noul Cod de Procedura Penala” Editura Rosetti International, 
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