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Cărți publicate: 

 
20. Drept penal. Partea specială. I. Infracțiuni contra persoanei și infracțiuni contra patrimoniului 

(noul Cod), Ed. C.H. Beck, 2020, 2019, 2018,  2017, 2016. 

19. Drept penal. Partea specială. II. Curs tematic (noul Cod), Ed. C.H. Beck, 2021, 2020,  2019, 

2018, 2016 (coautor). 

18. Codul penal – Comentariu pe articole, Ed. C.H. Beck, 2020, 2016, 2014 (coautor). 

17. Manual de Criminologie, Ed. C.H. Beck, 2019, 2018, 2016, 2011, 2007, Ed. All Beck, 2005, 

2003, 1999 

16. Opinii juridice în cauze penale controversate, Ed. C.H. Beck, 2015  

15. Drept penal. Partea specială. Culegere de teste grilă pentru examenele de an, de licență și de 

admitere în profesii juridice, Ed. C.H. Beck, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, ( 

coautor) 

14. Drept penal. Partea specială. Caiet de seminar ( N.C.pen. ) Ed. 2, C.H. Beck 2018, 2014 ( 

coautor) 

13. Politique(s) criminelle(s) – Mélanges en l’honneur de Christine Lazerges, Ed. Dalloz, 2014 

(coautor) 

12. Drept penal, partea specială. Infracţiuni contra persoanei şi Infracţiuni contra patrimoniului - 

cu referiri la Noul Cod penal, Ed. C.H. Beck 2013 

11. Drept penal, partea specială. Infracţiuni contra patrimoniului - cu referiri la Noul Cod penal, 

Ed. C.H. Beck 2011 

10. Drept penal. Partea specială. Caiet de seminar. Ed. C.H. Beck 2009 ( coautor) 

 9. Drept penal, partea specială. Infracțiuni contra persoanei - cu referiri la Noul Cod penal, Ed. 

C.H. Beck 2009 

 8. Critica Rațiunii penale - Studii de Criminologie juridică și Drept penal, Ed. C.H. Beck 2009 

 7. Constituția României – Comentariu pe articole, Ed. C.H. Beck, 2019, 2008 (coautor) 

 6. Drept penal, Drept procesual penal – teste grilă pentru examene de an și examenul de licență, 

(coautor) Ed. Universul Juridic, București, 2008, 2007, 2006, 2005, 2003, 2002 

 5. Drept penal, partea specială. Infracțiuni contra persoanei, Ed. Universul Juridic, București, 

2007 

 4. Criminologie. Curs pentru învățământul la distanță. Ed. Univ. Titu Maiorescu, 2004 

3. Mobilul în conduita criminală, Ed. All Beck, 1999 

2. Criminologie etiologică, Ed. Actami, 1996 

1. Viața sexuală și politica penală , Editura Holding Reporter, 1994. 

 

Articole publicate  
 

81. Furtul calificat și neîmpăcarea Sau Cum Jean Valjean „s-ar răsuci în Mizerabilii”, Bizlawyer-

Portalul avocaturii de bussines din România (www.bizlawyer.ro 28.12.2020); 

80. Despre modificarea Codului penal prin Legea nr. 217/2020 sau  Codul penal ca o „Carte de 

bucate”, A.U.B. Drept-Forum Juridic (10.12.2020) și Revista de Note și Studii Juridice ( 

www.juridice.ro în 9.12.2020);  

http://www.bizlawyer.ro/
http://www.juridice.ro/


79. Violența în familie, o nouă țintă a politicii penale populiste, A.U.B. Drept-Forum Juridic 

(26.10.2020) și Bizlawyer-Portalul avocaturii de bussines din România (www.bizlawyer.ro 

23.10.2020); 

78. Despre viitorul profesiilor juridice, în contextul principalelor provocări ale următoarelor două 

decenii, A.U.B. Drept-Forum Juridic (10.10.2020) și Bizlawyer-Portalul avocaturii de bussines 

din România (www.bizlawyer.ro 09.10.2020); 

77. Evoluția binomului „moral-penal”. Câteva exemple, în Volumul Dreptul românesc la 100 de 

ani de la Marea Unire, Ed. Hamangiu, 2020; 

76. 3P, un „virus” reactivat, care amenință sănătatea justiției penale, A.U.B. Drept-Forum Juridic 

(15.06.2020) și Bizlawyer-Portalul avocaturii de bussines din România (www.bizlawyer.ro 

15.06.2020); 

75. O perspectivă critică asupra modificărilor și completărilor aduse Codului penal prin O.U.G. 

nr. 28/2020 sau Un exemplu de politică penală care confirmă zicala: „Și drumul spre iad este 

pavat cu bune intenții”, A.U.B. Drept-Forum Juridic (17.05.2020) și Bizlawyer-Portalul 

avocaturii de bussines din România (www.bizlawyer.ro mai 2020); 

74. În căutarea stării de „antifragilitate” pentru persoana juridică și managementul acesteia, în 

raport cu „stresul penal” (III), Bizlawyer-Portalul avocaturii de bussines din România 

(www.bizlawyer.ro aprilie 2020); 

73. Impactul stării de urgență asupra fenomenului criminal. Certitudine și probabilitate, A.U.B. 

Drept-Forum Juridic (01.04.2020) și Revista de Note și Studii Juridice ( www.juridice.ro în 

02.04.2020); 

72. În căutarea stării de „antifragilitate” pentru persoana juridică și managementul acesteia, în 

raport cu „stresul penal” (II), Bizlawyer-Portalul avocaturii de bussines din România 

(www.bizlawyer.ro febr. 2020); 

71. Sensul corect al sintagmei „sub influența alcoolului” folosită în conținutul art. 335 alin. (3) 

teza finală din Codul penal, Revista de Note și Studii Juridice ( www.juridice.ro în 13.02.2020);  

70. Încadrarea juridică a infracțiunii de furt calificat săvârșită prin scoaterea din funcțiune a 

sistemului de alarmă ori supraveghere, Revista de Note și Studii Juridice ( www.juridice.ro în 

16.01.2020); 

69. În căutarea stării de „antifragilitate” pentru persoana juridică și managementul acesteia, în 

raport cu „stresul penal” (I), Bizlawyer-Portalul avocaturii de bussines din România 

(www.bizlawyer.ro dec.2019); 

68. Le volet pénal de la propriété. Moyens de protection dans le Code pénal roumain. Notion et 

objet, A.U.B. Drept, 2019; 

67. Quand l’inexécution du contrat devient une affaire pénale. Le cas de l’abus de confiance, în 

lucrarea : Inexécution et justification – le pouvoir actuel d’expression du droit continental, Ed. 

Universul Juridic, 2019.   

66. Raportul dintre infracțiunea împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene prevăzută 

de art. 18
1
 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 și infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură 

privată prevăzută de art. 322 din Codul penal, Revista de Note și Studii Juridice ( 

www.juridice.ro în 07.07.2019 );  

65. Les délais applicables dans le cas de la banqueroute simple, în lucrarea : Colloque franco – 

roumain „20 ans et le temps du droit”, 20
eme

 Anniversaire du Collège Juridique Franco – 

Roumain d’études européennes. Actes du Colloque, 2019.  

64. Pseudoprobleme de drept penal sau despre autopropulsie, autorănire, autoincriminare și „alți 

demoni”, Revista de Note și Studii Juridice ( www.juridice.ro în 28.03.2019 ); 
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63. Infracțiunea de proxenetism în raport cu relațiile de căsătorie sau concubinaj. Derularea 

actelor de prostituție într-un stat în care aceasta este autorizată, Revista de Note și Studii Juridice 

( www.juridice.ro în 28.11.2018 ); 

62. Dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. H.P. Tango, Revista Universul Juridic 

nr. 3/2018; 

61. Din nou despre incidența neconstituționalității parțiale a infracțiunii de abuz în serviciu 

asupra pedepselor definitive, Revista de Note și Studii Juridice ( www.juridice.ro în 25.08.2017 

); 

60. Incidența neconstituționalității parțiale a infracțiunii de abuz în serviciu asupra pedepselor 

definitive Revista de Note și Studii Juridice ( www.juridice.ro în 17.08.2017 ); 

59. Necesitatea excluderii funcționarului public asimilat, prevăzut de art. 175 alin. (2) C. pen., 

din sfera subiectului activ al infracțiunii de conflict de interese prevăzută de art. 301 C. pen. 

Revista de Note și Studii Juridice ( www.juridice.ro în 16.07.2017 ); 

58. Unele aspecte privind modificarea Codului penal, cu referire la Proiectul de lege pus în 

dezbatere de Ministerul Justiție Revista de Note și Studii Juridice ( www.juridice.ro în 

31.05.2017 ); 

57. Natura juridică a dispozițiilor art. 3 din Legea nr. 143/2000, privind prevenirea și combaterea 

traficului și consumului ilicit de droguri, în raport cu dispozițiile art. 2 din aceeași lege Revista 

de Note și Studii Juridice ( www.juridice.ro în 09.04.2017 ); 

56. Pot fi aplicate dispozițiile privind legea penală mai favorabilă, prevăzute de art. 6 C. pen., în 

procedura contestației la executare, dacă instanța care a pronunțat hotărârea de condamnare 

rămasă definitivă a omis, în mod greșit, acest lucru? Revista de Note și Studii Juridice ( 

www.juridice.ro în 27.03.2017 ); 

55. Dacă e marți, e Penal, sau Despre modificarea Codului penal prin OUG nr. 13/2017 Revista 

de Note și Studii Juridice ( www.juridice.ro în 21.02.2017 ); 

54. Incidența neconstituționalității parțiale a infracțiunii de conflict de interese în cazul situațiilor 

tranzitorii Revista de Note și Studii Juridice ( www.juridice.ro în 14.02.2017 ); 

53. Natura juridică a dispozițiilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și 

combaterea traficului și consumului ilicit de droguri Revista de Note și Studii Juridice ( 

www.juridice.ro în 17.01.2017 ); 

52. Din nou despre art. 7 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea 

faptelor de corupție Revista de Note și Studii Juridice ( www.juridice.ro în 10.01.2017 ); 

51. Natura juridică a dispozițiilor privind atribuțiile de serviciu în domeniul constatării sau 

sancționării contravențiilor, în cazul variantei agravate a infracțiunii de luare de mită prevăzută 

de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 (varianta în vigoare până la data de 31.01.2014) Revista 

de Note și Studii Juridice ( www.juridice.ro în 07.01.2017 ); 

50. Este sau nu obligatorie urmarea procedurii prevăzută de art. 6 și 7 din Legea nr. 194/2011, 

pentru a se putea reține existența infracțiunilor prevăzute de art. 16 din aceeași lege? Revista de 

Note și Studii Juridice ( www.juridice.ro în 19.12.2016 ); 

49. Din nou despre modificările Codului penal prin O.U.G. nr. 18/2016 sau „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.        
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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 17.08.2015 ); 

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 meduzei? Revista de Note și Studii Juridice ( 

www.juridice.ro în 24.04.2015 ); 

40. „Pedeapsa girafă” Revista de Note și Studii Juridice ( www.juridice.ro în 11.03.2015 ); 

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 ); 

38„ Vătămarea corporală din culpă. Raportul dintre vechiul și noul Cod penal. Dezincriminare 

parțială (chestiune de drept)”, Revista de Note și Studii Juridice ( www.juridice.ro în 10.02.2015 

); 

37. „Despre natura juridică a art. 308 C.pen. și calcularea termenului de prescripție”, Revista de 

Note și Studii Juridice ( www.juridice.ro în 07.01.2015 ) 

36.  ,,Infracțiunile de trădare în reglementarea noului Cod penal, în volumul Drept penal român 

și drept penal maghiar. Probleme actuale, Ed. Universul Juridic, 2015, p. 29-38. 

35. „Les infractions contre les personnes dans le nouveau Code pénal roumain, les principaux  

changements par rapport à l’ancienne réglementation”, în Volumul, Les confluences des droits, 

regards franco-roumains, sous la direction de Brigitte Vincent, Editions Bruylant, 2015. 

34. ,, Infracţiuni contra integrităţii corporale sau sănătăţii în Noul Cod penal’’, A.U.B. seria 

Drept supliment 2014 ( Conferinţa Reglementări fundamentale în Noul Cod penal şi Noul Cod 

de procedură penală – Facultatea de Drept, 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, 2013, p. 804-809; 

32. ,, Infracţiunile contra patrimoniului în Noul Cod penal – principalele modificări 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; 

30. ,, Infracțiunile contra persoanei în Noul Cod penal – principalele modificări față de 

reglementarea actuală’’, Curierul Judiciar nr. 11/2012 

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; 
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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; 

24. ,, Incestul fără victimă: crimă sau pedeapsă?’’, Curierul judiciar nr. 3/2009; 

23. ,, Banalizarea justiţiei penale (II)’’, Curierul judiciar nr. 11/2008; 

22. ,, Banalizarea justiţiei penale (I)’’, Curierul judiciar nr. 10/2008; 

21. ,, L’œuvre de Vespasian Pella pour ses contemporains’’ Revista Română de Drept 

Internaţional’’ nr. 6/2008; 

20. ,, Despre unele simetrii imperfecte, create prin modificarea Codului penal (art. 176 litera f, 

raportat la art. 176 litera g, şi art. 239 raportat la art. 250)’’,  Curierul judiciar nr. 10/2006;   

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); 
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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. 

 


