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(1) Comunicare  în cadrul conferinței organizate de Victimology Society 

of Serbia „COVID-19 on the Balkans: Victimisation patterns and 

victims' rights”, cu titlul „New Times call for New Victims. A Brief 

Insight into Pandemic Victimology in Romania” (împreună cu conf. 

univ. dr. Flaviu Ciopec), online, 26-27 noiembrie 2020 

(1) Comunicare în cadrul celei de-a XIII-a ediție a conferinței 

internaționale bienale organizate de Facultatea de Drept a 

Universității de Vest din Timișoara, cu titlul „Le premier C et ses 

cinq règles méthodologiques dans la matière de la responsabilité 

pénale des personnes morales en France et en Roumanie", online, 5-

6 noiembrie 2020 

(2) Comunicare în cadrul celei de-a XX-a conferințe a Societății 

Europene de Criminologie, cu tema „Perception on the death penalty 

in Romania and links to imprisonment. An exploratory study” 

(împreună cu drd. Ștefana Sorohan și drd. Marius Sima), online, 10-

11 septembrie 2020 

(3) Comunicare în cadrul celei de-a XX-a conferințe a Societății 

Europene de Criminologie, cu tema „High and Low Risk Victims in 

Romania” (împreună cu conf. univ. dr. Flaviu Ciopec), online, 10-11 

septembrie 2020 

(4) Comunicare în cadrul conferinței „National Strategic Dialogue on 

Illicit Trade in Romania”, cu titlul „Illicit Trade in Romania”, 

București, 22 octombrie 2019 

(5) Comunicare în cadrul celei de-a XIX-a conferințe a Societății 

Europene de Criminologie, cu tema „Balkan Homicide Study in 

Romania: discussion on preliminary results”, Ghent, Belgia, 21 

septembrie 2019 

(6) Comunicare în cadrul Journées bilatérales franco-roumaines de 

l’Association Henri Capitant, cu tema „Les conséquences pénales de 

la vente de la chose d’autrui”, București, 8 noiembrie 2018 

(7) Comunicare în cadrul programului Balkan Criminology One Week 

Intensive Course, cu tema „Doing Research in Romania. Challenges 

and Outcomes of the Balkan Homicide Study and of the LINCS 

project”, Dubrovnik, Croatia, 24 octombrie 2018  

(8) Comunicare în cadrul conferinței „L’emprisonnement” organizate în 

cadrul Proiectului Brâncuși (SCFRDSP), cu tema „Application de la 

peine d’emprisonnement par les juridictions roumaines. Quelques 

données et défis pour les institutions pénitentiaires”, București, 11 

octombrie 2018 

(9) Comunicare în cadrul celei de-a XVIII-a conferințe a Societății 

Europene de Criminologie, cu tema „ Collecting Data in Romania 

for the LINCS Project: Practical Challenges and Possible 

Solutions”, Sarajevo, 30 august 2018 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(10) Comunicare în cadrul celei de-a XVIII-a conferințe a Societății 

Europene de Criminologie, cu tema „Balkan Homicide Study in 

Romania : an Update”, Sarajevo, 30 august 2018 

(11) Comunicare în cadrul celei de-a XVIII-a conferințe a Societății 

Europene de Criminologie, cu tema „Victims of Violent Crimes” 

(împreună cu conf. univ. dr. Flaviu Ciopec), Sarajevo, 30 august 

2018 

(12) Comunicare în cadrul conferinței „Confiscation of Criminal Assets in 

the EU”, organizate de Facultatea de Drept, Universitatea Babeș 

Bolyai din Cluj, cu titlul „Confiscation and freezing of accounts: 

challenges in the Romanian banking case law”, Cluj-Napoca, 28 

iunie 2018 

(13) Comunicare la Zilele Internaţionale ale Asociaţiei „Henri Capitant” a 

Prietenilor Culturii Juridice Franceze, cu titlul „La vulnérabilité”, 

Montréal și Ottawa, Canada, 28 mai – 1 iunie 2018 

(14) Participarea, în calitate de expert din partea României, la reuniunea 

grupului de lucru a proiectului LINCS – linking prisons statistics to 

criminal justice system, organizate de Consiliul Europei, Strasbourg, 

16-17 aprilie 2018 

(15) Comunicare în cadrul conferinței „La peine privative de liberté en 

droit roumain et en droit français” organizate în cadrul Proiectului 

Brâncuși (SCFRDSP), cu tema „Les courtes peines d’emprisonement 

en droit roumain”, Montpellier, 12 aprilie 2018 

(16) Comunicare în cadrul conferinței ”Inexécution et justifications”, 

organizate de Asociația Henri Capitant a Prietenilor Culturii Juridice 

Franceze – România, Colegiul Juridic Franco-Român și Facultatea 

de Drept a Universității din București, cu tema „Une inexécution 

connue à l’avance : discussions sur la filouterie et l’escroquerie 

dans les contrats », București, 1 martie 2018 

(17) Comunicare în cadrul conferinței „L’individualisation des peines”, 

organizate în cadrul Proiectului Brâncuși (SCFRDSP), cu tema 

„Individualisation légale et individualisation judiciaire de la peine 

en droit roumain : une contradiction ?”, Montpellier, 4 decembrie 

2017 

(18) Comunicare în cadrul programului Balkan Criminology One Week 

Intensive Course, cu tema „Imprisonment in Romania”, Dubrovnik, 

26 octombrie 2017 

(19) Comunicare în cadrul conferinței „L’individualisation des sanctions 

pénales en droit français et roumain”, organizate în cadrul 

Proiectului Brâncuși (SCFRDSP), cu tema „L’individualisation des 

peines applicables aux personnes morales”, București, 12 octombrie 

2017 

(20) Comunicare în cadrul celei de-a patra conferințe anuale a Grupului 

Partener pentru Criminologie în Balcani, cu tema „Victimology in the 

Balkans”, Budapesta, 23 septembrie 2017 

(21) Comunicare în cadrul celei de-a XVII-a conferințe a Societății 

Europene de Criminologie, cu tema „Balkan Homicide Study in 

Romania and Turkey: Sampling and Access”, Cardiff, Regatul Unit 

al Marii Britanii, 15 septembrie 2017 

(22) Comunicare în cadrul celei de-a XVII-a conferințe a Societății 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Europene de Criminologie, cu tema „Violence in the Balkans: 

Findings from the BC 2016 Conference”, Cardiff, Regatul Unit al 

Marii Britanii, 15 septembrie 2017 

(23) Comunicare în cadrul celei de-a XVII-a conferințe a Societății 

Europene de Criminologie, cu tema „Seizure of Assets by Romanian 

Criminal Authorities: Consequences on Secured Creditors’ Rights”, 

Cardiff, Regatul Unit al Marii Britanii, 14 septembrie 2017 

(24) Comunicare la Zilele Internaţionale ale Asociaţiei „Henri Capitant” a 

Prietenilor Culturii Juridice Franceze, cu titlul „Concepts, intérêts et 

valeurs dans l’interprétation du droit pénal”, Torino și Como, Italia, 

22-28 mai 2017 

(25) Comunicare la cea de-a treia conferință anuală a Grupului Partener al 

Institutului Max Planck pentru Criminologie în Balcani, cu titlul 

”Violența în România”, București, 3 septembrie 2016 

(26) Comunicare la cea de-a treia conferință anuală a Grupului Partener al 

Institutului Max Planck pentru Criminologie în Balcani, cu titlul 

”Violența în Balcani”, București, 2 septembrie 2016 

(27) Comunicare la Zilele Bilaterale Româno-Turce organizate de 

Asociația Henri Capitant a Prietenilor Culturii Juridice Franceze, cu 

titlul ” - "La responsabilité pénale du médecin - problèmes issus de 

l'application du nouveau Code pénal roumain", București, 13 

noiembrie 2015 

(28) Comunicare la Colocviul «20 ans et le temps du Droit », organizat de 

Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti și Colegiul Franco-

Român de Studii Europene, cu titlul „Le temps de la réforme : 

l’individualisation de la peine dans le nouveau Code pénal 

roumain”, București, 6 noiembrie 2015 

(29) Comunicare în cadrul Zilelor bilaterale turco-române ”La 

récodification”, cu tema „La responsabilité pénale des personnes 

morales dans le nouveau Code pénal roumain: particularités 

nationales et influences européennes”, Istanbul, 13 martie 2015 

(30) Comunicare cu titlul „Le principe d’individualisation des peines en 

droit pénal roumain”, Facultatea de Drept, Universitatea 

Montpellier, 21 ianuarie 2015  

(31) Moderatoare la Conferința Internațională Bienală organizată de 

Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara, Secțiunea 

a III-a ”Reforma legislației penale. Controverse privind 

interpretarea și aplicarea noilor coduri”, sesiunea a II-a, Timișoara, 

18 octombrie 2014 

(32) Comunicare la Conferința Internațională Bienală organizată de 

Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara, cu tema 

”Probleme privind reglementarea răspunderii penale a persoanei 

juridice”, Timișoara, 17 octombrie 2014  

(33) Comunicare la Conferința Internațională ”Criminal Justice and 

Security in Central and Eastern Europe” organizată de Facultatea de 

Științe Penale și Securitate, Universitatea din Maribor, cu tema 

”White collar crime and defence rights of legal persons in the ECHR 

case law”, Ljubljana, 17 septembrie 2014 

(34) Moderatoare la Conferința Internațională ”Criminal Justice and 

Security in Central and Eastern Europe” organizată de Facultatea de 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Științe Penale și Securitate, Universitatea din Maribor, panelul 

”Human rights”, Ljubljana, 17 septembrie 2014 

(35) Comunicare la Conferința Internațională „Criminal Justice and 

Security in Central and Eastern Europe” organizată de Facultatea de 

Științe Penale și Securitate, Universitatea din Maribor, cu tema 

„Legitimacy and Cooperation with the Authorities Among Law 

Students in Romania”, Ljubljana, 16 septembrie 2014 

(36) Comunicare la cea de-a XIV-a Conferință Internațională a Societății 

Europene de Criminologie, cu tema „Protection of Traditional 

Fundamental Rights of Legal Persons in ECHR Case Law”, Praga, 

12 septembrie 2014 

(37) Comunicare la cea de-a XIV-a Conferință Internațională a Societății 

Europene de Criminologie, cu tema „Offenders on corruption: a 

study on the causes of corruption in Romania” (împreună cu Wim 

Huissman și Madelijne Gorsira), Praga, 11 septembrie 2014 

(38) Comunicare la One-Week International Intensive Course, organizat 

de Grupul Partener al Institutului Max Planck pentru Criminologie 

Balcanică, cu tema „Causes of Corruption in Romania - 

Criminological Methodology”, Dubrovnik, Croația, 1-5 septembrie 

2014 

(39) Comunicare la Prima Conferință Internațională a Grupul Partener al 

Institutului Max Planck pentru Criminologie Balcanică, cu tema 

„Crime and Criminology in Romania”, Zagreb, Croația, 28-30 

august 2014 

(40) Comunicare la Zilele Internaţionale ale Asociaţiei „Henri Capitant” a 

Prietenilor Culturii Juridice Franceze, cu titlul „Procedura şi 

imaterialul”, Barcelona şi Madrid, 18-24 mai 2014 

(41) Comunicare la Colocviul româno-panamez „Fides et droit: valences 

actuelles de la notion de confiance”, organizată de Asociaţia „Henri 

Capitant” a Prietenilor Culturii Juridice Franceze - România, cu titlul 

„Les atteintes à la confiance dans le nouveau Code pénal roumain”, 

Bucureşti, 25 aprilie 2014 

(42) Moderatoare a Mesei Rotunde la Colocviul Internaţional 

„Criminalitatea organizată”, organizată de Uniunea Juriştilor 

România-Spania, Bucureşti, 24 aprilie 2014 

(43) Participare la „EU Criminal Defence Rights Training Workshop” 

organizat de Fair Trials International, Budapesta, 31 octombrie – 2 

noiembrie 2013 

(44) Comunicare la a XIII-a Conferinţă Internaţională a Societăţii 

Europene de Criminologie, cu titlul „University Law Students 

Attitudes on Crime and Justice in Slovenia, Russia and Romania – a 

Comparative Analysis on Legal Cynicism and Related Constructs” 

(împreună cu prof. univ. dr. Gorazd Meško, doc. dr. Katja Eman, dr. 

Gleb Bogush), Budapesta, 4-7 septembrie 2013 

(45) Comunicare la cea de-a XIII-a Conferinţă Internaţională a Societăţii 

Europene de Criminologie, cu titlul „Crime and Criminology in 

Romania”, Budapesta, 4-7 septembrie 2013 

(46) Participare la Prezentarea Grupului Partener al Institutului Max 

Planck pentru Criminologie Balcanică, Zagreb, 28-29 iunie 2013 

(47) Comunicare la Zilele Internaţionale ale Asociaţiei „Henri Capitant” a 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Conferințe 

naţionale 

 

Prietenilor Culturii Juridice Franceze, cu titlul „Probele şi 

adevărul”, Amsterdam şi Liège, 2-7 iunie 2013 

(48) Comunicare la Conferinţa Internaţională Bienală „Sistemul juridic 

între stabilitate şi reformă”, organizată de Facultatea de Drept şi 

Ştiinţe Administrative, Universitatea din Craiova, cu titlul 

„Răspunderea penală a persoanei juridice: aspecte teoretice şi 

practice”, Craiova, 26-27 aprilie 2013  

(49) Comunicare la Conferinţa Internaţională Efficiency of legal norms. 

2nd Edition. From Theory to Practice, organizată de Facultatea de 

Drept Cluj-Napoca, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, cu 

titlul „Legal cynicism: in Romania, Slovenia and Russia – a 

Comparative Approach on Crime Related Variables” (împreună cu 

prof. univ. dr. Gorazd Meško, doc. dr. Katja Eman, dr. Gleb 

Bogush), Cluj-Napoca, 25-27 aprilie 2013 

(50) Comunicare la a IX-a Conferinţă Internaţională Bienală „Criminal 

Justice and Security in Central and Eastern Europe”, organizată de 

Facultatea de Justiţie Penală şi Securitate, Universitatea din Maribor, 

Ljubljana, Slovenia, cu titlul „Corporate Crime in Romania – 

theoretical and practical issues”, Ljubljana, 19-21 septembrie 2012 

(51) Participare la Seminarul „Dreptul penal pentru avocaţii apărării”, 

organizat de Academia de Drept European, Bruxelles, 10-12 

februarie 2012 

(52) Comunicare la   cea de-a VI-a Conferinţă Ştiinţifică Internaţională 

“Provocările Societăţii Cunoaşterii”, organizată de Universitatea 

“Nicolae Titulescu” din Bucureşti şi Universitatea “Complutense” 

din Madrid, în parteneriat cu Fundaţia de Drept şi Relaţii 

Internaţionale “Nicolae Titulescu”, cu titlul „The criminal liability of 

corporations – overview on recent case law of the Romanian 

courts”, Bucureşti, 11 mai 2012 

(53) Comunicare la Colocviul Aniversar al Colegiului Franco-Român de 

Studii Europene „Approches franco-roumaines face au défi 

européen”, cu titlul „L’impact du droit européen sur le nouveau 

Code pénal roumain” (împreună cu prof. univ. dr. Valerian Cioclei), 

Bucureşti, 26 noiembrie 2011 

(54) Comunicare la cea de-a V-a Conferinţă Ştiinţifică Internaţională 

“Provocările Societăţii Cunoaşterii”, organizată de Universitatea 

“Nicolae Titulescu” din Bucureşti şi Universitatea “Complutense” 

din Madrid, în parteneriat cu Fundaţia de Drept şi Relaţii 

Internaţionale “Nicolae Titulescu”, cu titlul „Considerations 

regarding the criminal liability of corporations – the Romanian 

way””, Bucureşti, 15 aprilie 2011 

 

 

(1) Comunicare în cadrul celei de-a treia ediții a conferinței „Drept și 

litere”, organizată de Facultatea de Drept, Universitatea „Al. Ioan 

Cuza” din Iași (online), cu tema „Pasivitatea victimelor 

infracțiunilor de viol ca factor al cifrei negre a criminalității: 

exemple din câteva romane din perioada 1960-2019”, 20 noiembrie 

2020 

(2) Comunicare în cadrul Prelegerilor Hexagonului Facultăților de 



Drept, cu tema „Obiectul protecției penale”, Facultatea de Drept, 

Universitatea de Vest din Timișoara (online), 28 octombrie 2020 

(3) Comunicare în cadrul celei de-a XI-a Conferințe Naționale de 

Executare Silită, organizată de Editura Universul Juridic și 

Facultatea de Drept a Universității din București (online), cu titlul 

„Executarea silită a imobilelor confiscate sau sechestrate în vederea 

confiscării”, 28 septembrie 2020 

(4) Comunicare în cadrul Conferinței online „Urgența în Drept”, 

organizată de Facultatea de Drept, Universitatea din București, cu 

titlul „Tăcerea în dreptul penal. Valențe ale obligațiilor urgente de 

sesizare a autorităților”, 31 martie 2020 

(5) Comunicare în cadrul conferințelor organizate de INM în cadrul 

proiectului POCA – prelegeri privind răspunderea penală a persoanei 

juridice, măsurile asigurătorii, infracțiuni contra patrimoniului, 

infracțiuni de evaziune fiscală, București, 20-21 februarie 2020 

(6) Comunicare în cadrul conferinței organizate de Institutul Național al 

Magistraturii „Aspecte de drept penal întâlnite în procedura 

insolvenței și în procedura executării silite”, cu tema „Aspecte 

privind măsurile asigurătorii în procedura insolvenței” (împreună cu 

proc. Alexandra Șinc),  București, 11 iunie 2019 

(7) Comunicare în cadrul conferinței „Autoritatea părintească”, cu tema 

„Infracțiunea de nerespectarea măsurilor privind încredințarea 

minorului”, organizată de Facultatea de Drept a Universității din 

București și Ed. Solomon, București, 10 octombrie 2018 

(8) Comunicare în cadrul celei de-a XI-a conferințe privind executarea 

silită, organizată de Ed. Universul Juridic, cu tema „Decizia ICCJ nr. 

2/2018 (Complet RIL). Implicații. Ce urmează după?”, București, 28 

septembrie 2018 

(9) Comunicare în cadrul conferinței organizate de Wolters Kluwer 

România, cu tema „Măsurile asigurătorii în procesul penal. 

Implicații asupra drepturilor creditorilor suspectului sau 

inculpatului”, București, 19 septembrie 2018 

(10) Comunicare în cadrul conferinței „Executarea silită în practică”, 

organizată de Facultatea de Drept, Universitatea Al. Ioan Cuza din 

Iași și Ed. Hamangiu, cu tema „Incredibila și trista poveste a 

executării silite privind sumele de bani sechestrate în procesele 

penale și transferate în contul ANABI”, Iași, 8 iunie 2018 

(11) Comunicare la conferința „4 ani de la intrarea în vigoare a noilor 

Coduri penale”, organizate de Facultatea de Drept, Universitatea din 

București și Editura Universul Juridic, cu tema „Administrarea 

bunurilor cu privire la care s-a dispus (sechestrul asigurător pentru) 

confiscarea specială sau extinsă: câteva probleme și posibile 

soluții” (împreună cu jud. drd. Ionuț-Gabriel Vișinescu), București, 

17 martie 2018 

(12) Comunicare în cadrul conferințelor organizate de INM în materia 

executării silite, cu temele „Vânzarea de către executorul 

judecătoresc, la cererea unui creditor urmăritor, a unui bun 

sechestrat asigurător / în vederea confiscării în cadrul unui proces 

penal” și „Instituirea măsurii popririi asupra conturilor unui 

debitor, la cererea unui creditor, în situația în care asupra contului 



este deja instituit un sechestru/poprire asigurătorie”, Bucureşti, 2 

octombrie 2017, 16-17 noiembrie 2017; 8 decembrie 2017, 14-15 

decembrie 2017 

(13) Comunicare în cadrul conferințelor organizate de INM dedicate 

noului Cod penal şi noului Cod de procedură penală, cu tema 

„Insolvența persoanei juridice urmărite penal”, Bucureşti, 6 

noiembrie 2017 

(14) Comunicare în cadrul conferințelor organizate de INM dedicate 

noului Cod penal şi noului Cod de procedură penală, cu tema 

„Răspunderea penală a persoanei juridice”, Bucureşti, 10 octombrie 

2017 

(15) Comunicare în cadrul conferințelor organizate de INM dedicate 

noului Cod penal şi noului Cod de procedură penală, cu tema 

„Obținerea de date și informații de la instituțiile de credit în cursul 

urmăririi penale”, Bucureşti, 9 octombrie 2017 

(16) Comunicare în cadrul conferințelor organizate de INM dedicate 

noului Cod penal şi noului Cod de procedură penală, cu tema 

„Măsuri asigurătorii. Jurisprudența Curții constituționale în 

materie. Concursul între măsurile asigurătorii și executarea silită 

demarată de creditorii garantați”, Bucureşti, 11 septembrie 2017 

(17) Comunicare în cadrul conferinței organizate de Wolters Kluwer 

România, cu tema „Răspunderea penală a persoanei juridice. 

Consecințe de drept penal și drept procesual penal”, București, 29 

iunie 2017 

(18) Comunicare în cadrul conferinței organizate de Societatea de Științe 

Juridice „Corectarea Codurilor penale de către Curtea 

Constituțională a României”, cu titlul „Măsuri asigurătorii și măsuri 

preventive aplicabile persoanelor juridice. Deciziile CCR nr. 

207/2015, 497/2015, 543/2015, 24/2016 și, respectiv, 139/2016”, 

București, 19 mai 2017 

(19) Comunicare în cadrul conferințelor organizate de INPPA pentru 

formare profesională continuă, cu titlul „Răspunderea penală a 

persoanei juridice în insolvență”, Baroul Sibiu, 8 aprilie 2017 

(20) Comunicare în cadrul conferinței „Noile Coduri penale la 3 ani de la 

intrarea în vigoare”, organizată de Facultatea de Drept a Universității 

Babeș-Bolyai, Baroul Cluj și Ed. Hamangiu, cu tema „Aplicarea 

legii insolvenței în procesele penale”, Cluj-Napoca, 3-4 martie 2017 

(21) Comunicări în cadrul Proiectului româno-norvegian “Consolidarea 

capacităţii sistemului judiciar din România de a face faţă noilor 

provocări legislative şi instituţionale” - seminare organizate de 

Institutul Național al Magistraturii: Curtea de Apel Cluj (31 

octombrie -1 noiembrie 2016, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel 

Brașov, 17-18 noiembrie 2016, Curtea de Apel Craiova, 8-9 

decembrie 2016), Curtea de Apel Alba-Iulia (9-10 februarie 2017), 

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova (16-17 februarie 

2017), Curtea de Apel Oradea (16-17 martie 2017) 

(22) Comunicare în cadrul conferințelor organizate de INPPA pentru 

formare profesională continuă, cu titlul ”Procedura privind tragerea 

la răspundere penală a persoanei juridice”, Baroul Vrancea, 10 

decembrie 2016 



(23) Comunicare în cadrul conferințelor organizate de INPPA pentru 

formare profesională continuă, cu titlul ”Măsurile asigurătorii în 

procesul penal”, Curtea de Apel București, 17 noiembrie 2016 

(24) Comunicare în cadrul conferințelor organizate de INPPA pentru 

formare profesională continuă, cu titlul ”Procedura privind tragerea 

la răspundere penală a persoanei juridice”, Curtea de Apel 

București, 13 octombrie 2016 

(25) Comunicare în cadrul conferințelor organizate de INPPA pentru 

formare profesională continuă, cu titlul ”Răspunderea penală a 

persoanei juridice”, Curtea de Apel București, 6 octombrie 2016 

(26) Comunicare în cadrul conferințelor organizate de INPPI pentru 

formare profesională continuă, cu titlul „Persoana juridică aflată în 

insolvenţă, la întâlnirea cu dreptul penal”, București, 23 februarie 

2016 

(27) Moderatoare la Conferința Națională de Insolvență, ediția a III-a, 

organizată de Institutul Național pentru Pregătirea Practicienilor în 

Insolvență, București, 31 octombrie 2015 

(28) Comunicare la Conferinţa „Dreptul Afacerilor 2015”, organizată de 

Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti, Editura CH Beck, 

Piperea şi Asociaţii, cu titlul „Insolvența persoanei juridice urmărite 

penal”, Bucureşti, 23 mai 2015 

(29) Comunicare în cadrul conferințelor organizate de INPPA pentru 

formare profesională continuă, cu titlul ”Procedura privind tragerea 

la răspundere penală a persoanei juridice”, Curtea de Apel 

București, 21 mai 2015 

(30) Comunicare în cadrul colocviului ”Creditori vs. debitori – 

perspectiva Hexagonului”, cu tema ”Creditorii debitorilor urmăriți 

penal”, Cluj-Napoca, 24 aprilie 2015 

(31) Comunicare în cadrul conferințelor organizate de INPPA pentru 

formare profesională continuă, cu titlul ”Răspunderea penală a 

persoanei juridice”, Curtea de Apel București, 19 februarie 2015 

(32) Comunicare la dezbaterea „Singur, între sechestrul asigurător penal 

și confiscarea extinsă: dreptul (procesual) civil” organizată de 

Juridice.ro, București, 15 decembrie 2014 

(33) Comunicare în cadrul Proiectului româno-norvegian “Consolidarea 

capacităţii sistemului judiciar din România de a face faţă noilor 

provocări legislative şi instituţionale” cu tema „Aspecte de practică 

neunitară privind măsurile asigurătorii în procesul penal”, Institutul 

Național al Magistraturii, București, 3 noiembrie 2014 

(34) Comunicare la Conferinţa „Dreptul Afacerilor 2014”, organizată de 

Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti, Editura CH Beck, 

Piperea şi Asociaţii, Asociaţia „Henri Capitant” a Prietenilor Culturii 

Juridice Franceze, cu titlul „Penalizarea dreptului afacerilor. Privire 

asupra răspunderii penale a persoanei juridice”, Bucureşti, 9 mai 

2014 

(35) Comunicare la Conferinţa „Reglementări fundamentale în noul Cod 

penal şi în noul Cod de procedură penală”, organizată de Facultatea 

de Drept a Universităţii din Bucureşti, cu titlul „Aspecte de noutate 

privind răspunderea penală a persoanei juridice”, Bucureşti, 3-4 

aprilie 2014 



(36) Comunicare la Conferinţele INM dedicate noului Cod penal şi noului 

Cod de procedură penală, cu tema „Răspunderea penală a persoanei 

juridice”, Bucureşti, 25 martie 2014 

(37) Comunicare la Conferinţa „Prostituţia. Meserie veche – dispută 

actuală”, organizată de Asociaţia Studenţilor în Drept, cu titlul 

„Aspecte de drept comparat privind prostituţia” (împreună cu drd. 

Dragoş Pârgaru), Bucureşti, 21 aprilie 2013 

(38) Comunicare la Conferinţa naţională „Codul penal 2009 - între 

continuitate şi noutate”, cu tema „Minoritatea în noul Cod penal”, 

Bucureşti, 11 septembrie 2009 

(39) Participare la Conferinţa organizată de Uniunea Internaţională a 

Avocaţilor cu tema ”Secretul profesional şi confidenţialitatea”, mai 

2009 

 

 


