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Aspecte generale
Mădălina-Cristina PUTINEI, Noua politică penală – o derivă securitară ? Pandectele
Române, nr. 4/2011 p. 80-94
Mioara Ketty Guiu, Criza dogmaticii penale şi teoria vinovăţiei , Revista de drept penal,
nr. 2/2010, p. 48-61
Nicolas Queloz: Politique criminelle: entre raison scientifique, rationalité économique et
irrationalité politicienne…, Pandectele Române, nr. 1/2011 - pag. 51-59
Gheorghe Ivan, Mari-Claudia Ivan, Unele inovaţii discutabile ale noului Cod penal
roman, Dreptul, nr. 11/2012, pag. 88-107
Constantin Duvac, Studiu comparativ introductiv asupra noului Cod penal român şi
Codului penal român din 1969, Dreptul nr. 5/2013, pag. 162-208
Mihail Udroiu, Consideraţii referitoare la modificările legislative aduse în materie penală
şi procesual penală prin Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării
proceseleor (IV), Curierul Judiciar, nr. 2/2011, p. 101-105
Mădălina-Cristina PUTINEI, Noul Cod penal: politica penală între liberalism,
comunitarism şi lipsa de filozofie, Pandectele române, nr. 2/2011, p. 83-94
Mihai Adrian Hotca, Comentariu privind Partea generală a noului Cod penal, Pandectele
române nr. 7/2009 - pag. 23
Angela Hărăstăşanu: Consideraţii referitoare la unele prevederi din partea specială a
Codului penal adoptat prin Legea nr. 286/2009, Dreptul nr. 12/2009, p. 46-55
Mohai Adrian Hotca, Comentariu privind partea specială a Noului Cod penal, Pandectele
române, nr. 1/2010, p. 39-54
Tudorel Toader, Consideraţii privind partea specială a Noului Cod penal , Curierul
Judiciar nr. 3/2010, - pag. 123
George Antoniu, Partea introductivă a dreptului penal. Concept istoric. Reflecţii (I),
Revista de drept penal, nr. 1/2010, p. 7-13
TUDOR AVRIGEANU: Autonomie normativă şi subiectivitate naturală? Despre
controverse şi contradicţii ale teoriei penale române , DREPTUL nr. 6/2007- pag. 144-168
GEORGE ANTONIU: Probleme actuale ale reformei penale în România , DREPTUL nr.
1/2007- pag. 153-159
MIRELA GORUNESCU: Relaţia noului Cod penal cu legislaţia specială din care a preluat
norme de incriminare , Dreptul nr. 9/2005, p. 150-153
IULIAN POENARU: Noul Cod penal, Dreptul, Nr. 12/2004, (pag. 5-8);
Dan-Claudiu Dănişor, Juridicizarea conceptelor, Dreptul nr. 3/2011, p. 52-69
HORIA DIACONESCU: Eutanasia. Provocări şi perspective , DREPTUL nr. 9/2006- pag.
179-196
DANA-LUIZA TĂMĂŞANU: Eutanasia în dreptul penal român , Dreptul nr. 5/2005, p.
163-179
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Ion Rusu: Consideraţii referitoare la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 198/2008
privind modificarea şi completarea Codului penal , DREPTUL nr. 3/2009 - pag. 13- 21
IOAN ŞANDRU: Câteva consideraţii referitoare la ultimele modificări aduse Codului
penal prin Legea nr. 278/2006 , DREPTUL nr. 2/2007- pag. 9-18
European Criminal Policy Initiative, Manifest referitor la politica penală europeană,
Caiete de drept penal, nr. 1/2010, p. 1-19
Liviu Alexandru Lascu: Comunitarizarea dreptului penal - premisa unei crize
instituţionale în Uniunea Europeană? DREPTUL nr. 10/2008 , DREPTUL nr. 10/2008- pag. 212227
Conf. univ. dr. Gavril Paraschiv, Consideraţii asupra dreptului penal al Uniunii
Europene, Revista de drept penal, nr. 3/2009 - pag. 45-50
Prof. univ. dr. Sofia Popescu, Câteva reflecţii privind armonizarea legislaţiei naţionale cu
dreptul european, Revista de drept penal, nr. 3/2009 - pag. 20-26
Lector univ. dr. Ortansa Brezeanu, Dimensiunea istorică a armonizării legislaţiei
româneşti cu reglementările Uniunii Europene, Revista de drept penal, nr. 3/2009 - pag. 72-81
VERONICA DOBOZI: Corpus Juris, fundamentul viitorului sistem judiciar penal
european , DREPTUL nr. 3/2007- pag. 232
Mioara-Ketty Guiu: Folosirea raţionamentului a pari în dreptul penal - , DREPTUL nr.
8/2008 pag. 152 -159
MIOARA-KETTY GUIU: Structura normelor penale , DREPTUL nr. 12/2006- pag. 165169
MAGDALENA IORDACHE: Norma juridică penală, raportul juridic penal - instrumente
de înfăptuire a dreptului penal , Dreptul 7/2006- pag. 179-188
Diana Ungureanu, Mihail Udroiu, Ovidiu Predescu, Consideraţii referitoare la
interpretarea art. 101 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în raport cu
principiul legalităţii incriminării şi a pedepsei, Dreptul nr. 3/2011, p. 203-222
Principiul legalității incriminării și a pedepsei în dreptul Uniunii Europene , Gheorghe
Ivan, Mari-Claudia Ivan, Dreptul, nr. 9/2012, pag. 257-271

Aplicarea normei penale în timp şi spaţiu
Constantin Duvac, Studiu comparativ referitor la legea penală şi limitele ei de aplicare
din perspectiva noului Cod penal şi a Codului penal actual, Dreptul, nr. 7/2013, pag. 177-225
Izabella Nina Navroţchi, Data intrării în vigoare a ordonanţelor de urgenţă ale
Guvernului, Dreptul nr. 3/2011, p. 70-80
Constantin Sima: Distincţia dintre legile temporare şi legile permanente, cu referire
specială la Decretul-Lege nr. 24/1990 privind sancţionarea ocupării abuzive a locuinţelor din
fondul locativ de stat , Dreptul nr. 12/2010 - pag. 191-193
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Nicu Jidovu, Mădulărescu, Consideraţii privind aplicarea legii penale în timp , Revista
română de jurisprudenţă, nr. 5/2011, p.
Liviu-Alexandru Lascu: Aplicarea legii penale române în timp în lumina noului Cod
penal , Dreptul nr. 7/2010 - pag. 33-46
Leontin Coraş, Aplicarea legii penale în timp din perspectiva Legii nr. 286/2009 privind
Codul penal, Dreptul nr. 4/2010, p. 64-75
SORIN CORLĂŢEANU, SIMINA CORLĂŢEANU: Din nou despre aplicarea legii penale
în timp , DREPTUL nr. 6/2006- pag. 141-147
Ilie Narţa, Inconsecvenţe şi imprecizii în definirea şi aplicarea legii penale mai
favorabile, Dreptul, nr. 9/2011, p. 164-178
Octavian Rădulescu, Paula Rosenberg, Amalia Tudor: Probleme controversate privind
aplicarea retroactivă a legii penale mai favorabile , DREPTUL Nr. 12/2008- pag. 189-192
CONSTANTIN SIMA: Abrogarea unui text incriminator in condiţiile concursului de
texte, Dreptul, Nr. 7/2004, (pag. 118-119)
Lector univ. dr. Constantin Duvac, Concursul de norme penale (concurs de texte). Drept
comparat, Revista de drept penal, nr. 3/2009 - pag. 51-71
Ioan Lascu: Aplicarea legii penale române în spaţiu, în lumina noului Cod penal ,
Dreptul, nr. 6/2010, - pag. 89-102
IOAN DOLTU: Aplicarea legii penale române cetăţenilor români care au comis
infracţiuni pe teritoriul altor state. Principiul personalităţii legii penale române , Dreptul nr.
1/2006 - pag. 149-154
Mariana Zainea, Jurisdicţia universală a statului român din perspectiva Proiectului
Codului penal: infracţiuni extrateritoriale săvârşite de cetăţeni străini sau apatrizi Curierul
Judiciar nr. 7/2009 - pag. 405-407
Mariana Zainea, Personalitatea activă a legii penale şi ne-extrădarea cetăţenilor.
Excepţia cetăţeniei, Curierul judiciar nr. 10/2010 - pag. 585
Constantin Duvac, Conceptul de funcţionar public în lumina noului Cod penal, Dreptul,
nr. 1/2011, p. 95-128
Paula Rosenberg, Amalia Tudor, Octavian Rădulescu: Probleme controversate despre
calificarea ca funcţionari, din punct de vedere al legii penale, a persoanelor care exercită profesii
liberale , DREPTUL nr. 3/2009- pag. 145 – 148
ŞTEFAN DAN PIŢIGOI: Unele probleme referitoare la calificarea administratorului
asociaţiei de locatari/proprietari ca funcţionar , Dreptul nr. 1/2006 - pag. 195-203
Mihail Udroiu: Aspecte privind analiza economică a criminalităţii, Dreptul nr. 1/2010, p.
173-187
Răspunderea penală
Mioara-Ketty Guiu: Răspunderea penală între personalism şi corporatism - pag. 132

Discuţii referitoare la un subiect tabu: răspunderea penala obiectiva , Laura Maria Stănilă,
Dreptul, nr. 1/2013, pag. 152-178
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Octavian Rădulescu, Paula Rosenberg, Amalia Tudor: Probleme controversate privind
răspunderea penală a demnitarilor , DREPTUL nr. 11/2008- pag. 218-225
ŞTEFAN DEACONU: Răspunderea penală a membrilor Guvernului , DREPTUL nr.
1/2007- pag. 160-173
GHEORGHE DOBRICAN: Răspund penal judecătorii, procurorii, notarii publici,
executorii judecătoreşti şi alte persoane care desfăşoară o activitate de jurisdicţie pentru soluţiile
pronunţate în cadrul acestei activităţi? , Dreptul nr. 6/2005, p. 141-146
Daniel Niţu, Imunitatea Preşedintelui României în dreptul penal, Dreptul, nr. 2/2012, p.
208-234
Minodora Ioana Bălan Rusu, Câteva reflecşii în legătură cu răspunderea penală a
parlamentarilor români, Dreptul, nr. 8/2013, pag. 188-201
Gheorghe V. Ivan: Răspunderea penală subiectivă din perspectivă comunitară,
DREPTUL nr. 7/2008- pag. 254-260
COSTEL CRISTINEL GHIGHECI: Răspunderea penală în cazul faptelor săvârşite cu o
culpă foarte uşoară , DREPTUL nr. 9/2006- pag. 165-170
EUGEN ANTON: Limitele protecţiei prin mijloace de drept penal a unor drepturi ,
DREPTUL nr. 6/2006 - pag. 188-189
Roxana Oana Ionescu Ifrim, Ion Ifrim: Reflecţii asupra elementelor constitutive ale
faptei internaţionale ilicite - fundament al răspunderii internaţionale a statului, Dreptul nr.
7/2010 - pag. 236-245
Lucian Traian Poenaru, (Ne)încadrarea juridică a nudismului. Relevanţa normelor care
protejează normalitatea sexuală, Curierul judiciar nr. 8/2009 - pag. 461-465
Costel Niculeanu, Aspecte referitoare la răspunderea penală a persoanei juridice în noul
Cod penal, Dreptul, nr. 8/2013, pag. 99-111
Anca Jurma, Răspunderea penală a persoanei juridice. Practică judiciară, Revista de drept
penal, nr. 2/2010, p. 154-161
Anca Jurma, Câteva propuneri de lege ferenda privind răspunderea penală a persoanei
juridice , Curierul Judiciar nr. 5/2010- pag. 283-287
Andra-Roxana Ilie (notă la speţă), Jurisprudenţă comentată. Răspunderea penală a
persoanei juridice. Societate comercială cu răspundere limitată. Contrafacere de marcă.
Concurenţă neloială. Concurs de infracţiuni. Condamnare. Daune morale. Măsuri asigurătorii.
Măsura de siguranţă a conﬁ scării speciale . Trib. Buzău, Secţia penală, Sentinţa nr.
41/10.03.2011, Curierul judiciar nr. 2/2013, pag. 94-99
Jurisprudenţă comentată. Răspunderea penală a persoanei juridice aﬂate în insolvenţă.
Înşelăciune. Evaziune ﬁ scală. Condamnare la pedeapsa complementarăa dizolvării. Cheltuieli
judiciare. Radierea persoanei juridice. I.C.C.J., Decizia nr. 3714/21.10.2011 (cu notă de AndraRoxana Ilie) , Curierul Judiciar nr. 6/2012, p.357-365
Andra Roxana Ilie, (notă la speţă), Răspunderea penală a persoanei juridice. Infracţiuni
prevăzute de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturi conexe. Trimiterea cauzei
procurorului în vederea redeschiderii urmăririi penale şi efectuarea de cercetări faţă de
persoana juridică, Curierul judiciar, nr. 12/2010, pag. 695-697
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Jurisprudenţă comentată. Răspunderea penală a persoanei juridice. Spital public.
Vătămare corporală gravă din culpă. Condamnare. Amendă penală. Cumulul calităţii de
inculpat cu cea de parte responsabilă civilmente. Răspunderea societăţii de asigurare pentru
daunele morale la care a fost condamnat spitalul. Societate comercialăcu răspundere limitată.
Vătămare corporală gravă din culpă. Neglijenţă în serviciu. Scoatere de sub urmărire penală.
Jud. Sect. 4 Bucureşti, Sentinţa nr. 3249/27.12.2011 (cu notă de Andra-Roxana Ilie), Curierul
Judiciar nr. 10/2012, p. 611-619
Jurisprudenţă comentată. Societate comercială aﬂată în insolvenţă. Sprijinire a unui grup
infracţional organizat. Traﬁc ilicit de droguri de mare risc. Traﬁc ilicit internaţional de droguri
de mare risc. Condamnare. Amendă penală. Aﬁşarea hotărârii de condamnare. Dreptul la tăcere
al persoanei juridice. Reprezentarea persoanei juridice aﬂate în insolvenţă. Trib. Bucureşti,
Sentinţa nr. 445/06.05.2011(cu notă de Andra-Roxana Ilie) , Curierul Judiciar nr. 8/2012, p.476
Mihai Adrian Hotca, Radu Slăvoiu: Răspunderea penală a persoanei juridice în
reglementarea noului Cod penal, Pandectele române, nr. 11/2010 - pag. 23-70
Ioan Lascu: Răspunderea penală a persoanei juridice în lumina noului Cod penal - pag.
61- Dreptul, nr. 8/2010
Loredana Marinela Bălănoiu, Răspunderea penală a persoanei juridice în noul Cod penal
Curierul Judiciar, nr. 11/2009 - pag. 647-650
MIOARA KETTY GUIU: Răspunderea penală a persoanei juridice, DREPTUL Nr.
8/2005, - pag. 158-172
HORIA DIACONESCU: Este răspunderea penală a persoanei juridice în dreptul român o
răspundere pentru fapta altuia? , Dreptul nr. 12/2005 - pag. 147-161
ELISABETA DRĂGUŢ: Sancţiunile aplicabile persoanei juridice în lumina noului Cod
penal , Dreptul nr. 12/2005- pag. 162-167
Camelia Bogdan, Garda Financiară este sau nu reprezentant al Statului român?, Revista
de drept penal, p. 176-181
VALERICA MIREA: Persoana juridică - subiect activ al infracţiunii , Dreptul nr.
12/2005- pag. 168-175
Dorina Maria Costin: Evoluţii recente ale răspunderii penale a persoanei juridice în
sistemul de common law , DREPTUL nr. 4/2009 - pag. 254-269

Infracţiunea
Magdalena Iordache: Definiţia infracţiunii în lumina Legii nr. 286/2009 privind Codul
penal, Dreptul nr. 11/2009 - pag. 34-41
Ion Ifrim, Reflecţii asupra definiţiei infracţiunii în noul Cod penal, Revista de drept
penal nr. 1/2010, p. 64-77
Johanna Rinceanu, Analiza trăsăturilor esenţiale ale infracţiunii în legea penală română,
Revista de drept penal nr. 1/2010, p. 14-27
Tudor Avrigeanu, Trăsăturile esenţiale ale infracţiunii. Sedes materiae, Revista de drept
penal nr. 1/2010, p. 28-47
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Eufemia Vieriu, Infracţiunea ca act individual, Revista de drept penal, nr. 3/2011, p.98-

Ketty Guiu, Adriana Voicu: Reflecţii privind conţinutul Părţii speciale a dreptului penal
şi structura conţinutului generic al infracţiunii , Dreptul nr. 12/2010 - pag. 172-190
Costel Niculeanu: Criterii în noua legislaţie penală pentru împărţirea infracţiunilor în
crime şi delicte , Dreptul nr. 6/2005, p.104-106
Mioara-Ketty Guiu: Vinovăţia - actualităţi şi perspective , Dreptul, Nr. 6/2004, (pag.
132-147)
Cristina Rotaru: Previzibilitatea legii penale în ceea ce priveşte elementele componente
ale laturii subiective în cazul unor infracţiuni , Curierul judiciar nr. 12/2012, pag. 736-739
.

Tiberiu Medeanu, Stabilirea încadrării juridice în corelare cu recunoaşterea vinovăţiei ,
Pandectele române, nr. 9/2011, p. 67
Magdalena Iordache: Reglementarea tentativei în Legea nr. 286/2009 privind Codul
penal, Dreptul nr. 1/2010, p. 56-60
Nelu Dorinel Popa, Conceptul de obiect material al infracţiunii şi tentativa, Dreptul nr.
2/2011, pag. 147-154
Ion Ifrim: Unele observaţii referitoare la infracţiunea continuată din perspectiva noului
Cod penal , Dreptul nr. 11/2010 - pag. 108 şi urm.
Constantin Sima, Distincţia între infracţiunea continuă succesivă şi infracţiunea
continuată, Dreptul, nr. 9/2011, p. 179-184
Cristinel Hriţcu, Probleme actuale ale infracţiunii complexe, Revista de drept penal, nr.
2/2010, p. 90-107
Critici ale normei generale de reglementare a infracţiunii complexe , Costel Cristinel
Ghigheci, Dreptul, nr. 3/2012, pag. 121-128
Cristinel Hriţcu, Infracţiunea complexă în dreptul penal comparat, Revista de drept
penal, nr. 3/2011, p. 151-170
Mihai Petrovici: Discuţii referitoare la insuficienta corelare a tratamentului sancţionator
aplicabil unor infracţiuni, săvârşite cu intenţie sau praeterintenţie, din perspectiva actualei şi
noii reglementări, Dreptul, nr. 6/2008 - pag. 209 şi urm.
Ovidiu Borlan, Ionuţ Borlan, Exigenţele coautoratului la infracţiunile
praeterintenţionate, Dreptul, nr. 8/2013, pag. 169-181
ION PITULESCU: Aprecieri cu privire la fapta de ameninţare, ca element constitutiv al
unor infracţiuni complexe, Dreptul, Nr. 9/2004, (pag. 182-187)
Constantin Duvac: Concursul ideal (formal) de infracţiuni, pluralitate aparentă sau reală
de infracţiuni? , DREPTUL nr. 2/2009- pag. 122 şi urm.
Constantin Duvac: Infracţiunea deviată, pluralitate aparentă sau reală de infracţiuni?
Liviu-Alexandru Lascu: Aplicarea legii penale române în timp în lumina noului Cod penal - pag.
33 - pag. 154-169
TEODOR DASCĂL: Consideraţii cu privire la unele dintre instituţiile reglementate prin
Lege nr. 301/2004 privind Codul penal , Dreptul nr. 11/2005- pag. 172-181
COSTEL NICULEANU: Continuitate şi noutate în reglementarea concursului de
infracţiuni - , DREPTUL Nr. 8/2005, pag. 153-157
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SORIN CORLĂŢEANU: Sistemul sancţionator al concursului de infracţiuni în noul Cod
penal , Dreptul nr. 11/2005- pag. 192-196
Costel Niculeanu, Forma pluralităţii de infracţiuni când noua infracţiune este comisă în
ziua rămânerii definitive a hotărârii anterioare de condamnare, Dreptul, nr. 9/2011, p. 185-189
CONSTANTIN SIMA: Recidiva în reglementarea noului Cod penal , Dreptul nr. 9/2005,
p. 184-189
Viorel Paşca, Reglementarea recidivei în noul Cod penal – o schimbare a paradigmei,
Dreptul nr. 9/2010, p. 11-17
Recidiva în reglementarea noului Cod penal, Ioan Lascu, Dreptul, nr. 7/2012, pag. 81-88
MIHAI PETROVICI: Aspecte teoretice şi practice cu privire la instituţia pluralităţii de
recidive , Dreptul nr. 12/2005- pag. 176-194
Modul de interpretare a dispozițiilor art. 38 alin. (2) teza a doua din Codul penal în
vigoare, cu referire și la prevederile noului Cod penal , Ioan Lazăr, Andrei Băncilă, Dreptul, nr.
10/2012, pag. 186-191
Mioara-Ketty Guiu: Criteriul infracţiunilor economice , DREPTUL Nr. 12/2008- pag.
173-188
Magdalena Iordache: Autorul şi participanţii în lumina prevederilor Legii nr. 286/2009
privind Codul penal, Dreptul, nr. 3/2010- pag. 37-42
Valentin-Cristian Ştefan: Probleme speciale în materia participaţiei penale , Dreptul nr.
3/2006, pag. – 153-164
Daniel Soare:
Sancţionarea participaţiei penale improprii, Dreptul, Nr. 6/2004, (pag.
148-157)
Elisabeta Popescu: Omisiunea în cazul participaţiei, Dreptul nr. 9/2009 - pag. 157-167
Constantin Duvac, Pluralitatea de subiecti pasivi in cazul infractiunii continuate,
Dreptul, nr. 7/2009,
Daniel Soare. Subiecţii infracţiunii, examen de practică judiciară, Revista de drept penal,
nr. 3/2011, p. 137-147
Paula Rosenberg, Amalia Tudor, Octavian Rădulescu: Probleme controversate despre
calificarea ca funcţionari, din punct de vedere al legii penale, a persoanelor care exercită profesii
liberale , DREPTUL nr. 3/2009- pag. 145 -148
Ioan Lascu, Cauzele justificative şi cauzele de neimputabilitate în noul Cod penal ,
Revista de drept penal nr.3/2011 - pag. 71-92
DINU D. NICA: Raportul juridic dintre prezumţia legală a legitimei apărări şi
infracţiunea de violare de domiciliu , DREPTUL nr. 8/2006- pag. 184-188
ŞTEFAN FĂT: Legitima apărare. Consideraţii privind caracterul atacului, DREPTUL Nr.
2/2006 - pag. 157-159
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Andrei Maxim, Unele consideraţii privind condiţiile apărării în cazul legitimei apărări,
Caiete de drept penal, nr. 1/2010, p. 37-76
VIOREL-GHEORGHE GAVRA, CLAUDIA-FLORINA UŞVAT: Comentarii privitoare la
prezumţia de legitimă apărare reglementată de art. 22 alin. 3 din noul Cod penal, Dreptul nr.
6/2005, p. 116-124
FLORIN DORIAN DASCALESCU: Legitima aparare in contextul evolutiei legislative
preconizate in cadrul proiectului noului Cod penal ,Dreptul, nr. 1/2004 (pag. 116-118)
OVIDIU PREDESCU: Din nou despre legitimă apărare, Dreptul, Nr. 2/2004, (pag. 130133)
Iuliana Ciolcă, Starea de necesitate. Referinţe de drept comparat, Revista de drept penal
nr. 1/2010, p. 130-134
Costel Niculeanu: Consimţământul persoanei vătămate - cauză justificativă în
reglementările noului Cod penal, Dreptul, nr. 4/2011, p. 81-90 (NCP)
COSTEL NICULEANU: Exercitarea unui drept sau îndeplinirea unei obligaţii – cauză
justificativă în prevederile noului Cod penal, Dreptul nr. 11/2011, p. 92-99
RADU SLĂVOIU: Consideraţii asupra cauzei justificative a consimţământului victimei ,
Dreptul nr. 9/2005, p. 171-183
FLORIN TOLOARGĂ, FLORIN RADU: Reflecţii asupra erorii cu privire la identitatea
victimei, Dreptul nr. 10/2005, p. 127-138
Gheorghe Ivan, Mari-Claudia Ivan, Corecţia domestică – cauză justificativă implicită ,
Dreptul nr. 4/2013, pag. 198-216
Pedepse , măsuri de siguranţă

Opinie critică referitoare la aplicarea pedepsei principale în cazul concursului de
infracţiuni în prevederile noului Cod penal, Costel Niculeanu:, Dreptul, nr. 3/2012, pag. 60-66

Florin Radu: Renunţarea la aplicarea pedepsei, Dreptul nr. 6/2011 - pag. 85-92
Constantin Sima, Renunţarea la aplicarea pedepsei şi amânarea aplicării pedepsei –
instituţii juridice noi în legislaţia penală română, , Dreptul, nr. 8/2011, p. 37-47
STEFAN DANES: Rolul pedepsei in combaterea infracţiunilor, Dreptul, Nr. 12/2004,
(pag. 155-169)
STEFAN DANES: Delimitarea sferei faptelor ilicite de ceea ce este considerat licit si
stabilirea unei corecte ecuaţii intre pericolul social concret al faptei ilicite, persoana
infractorului si împrejurările care atenuează sau agravează răspunderea penala - elemente
determinante pentru pronunţarea de hotărâri legale inatacabile, Dreptul, Nr. 4/2004, (pag. 114137)
CONSTANTIN MARUTA:
Interpretarea literala a articolului 146 din Codul penal
conduce la concluzia cumulării pagubelor materiale cauzate mai multor persoane printr-o
infracţiune continuata, pentru a se retine agravanta privind "consecinţe deosebit de grave",
Dreptul, Nr. 4/2004, (pag. 161-163)
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DANIEL SOARE:
(pag. 148-157)

Sancţionarea participaţiei penale improprii, Dreptul, Nr. 6/2004,

IOAN LASCU: Pedepsele aplicabile persoanelor juridice în cazul săvârşirii de infracţiuni
DREPTUL nr. 3/2007- pag. 113-125
TEODOR DASCĂL: Consideraţii cu privire la unele dintre instituţiile reglementate prin
Lege nr. 301/2004 privind Codul penal , Dreptul nr. 11/2005- pag. 172-181
Nicoleta Miulescu: Munca în folosul comunităţii, alternativă la privaţiunea de libertate ,
DREPTUL nr. 3/2009 - pag. 175-181
DIANA-MAGDALENA BULANCEA, MARIUS-BOGDAN BULANCEA: Alternative ale
detenţiei în dreptul comparat , DREPTUL nr. 2/2007 - pag. 188-200
MIHAIL UDROIU: Noile dispoziţii legale privind pedepsele accesorii , DREPTUL nr.
12/2006- pag. 9-16
Alin-Gheorghe Gavrilescu, Aspecte actuale privind decăderea din drepturile părinteşti ,
Pandectele române nr. 7/2009 - pag. 71-87
Gheorghe Ivan, Cauzele modificatoare de pedeapsă în concepţia noului Cod penal,
Dreptul nr. 9/2010, p. 17-28
Concursul intre cauzele modificatoare de pedeapsa in conceptia noului Cod penal ,
Gheorghe Ivan, Mari Claudia Ivan, Dreptul, nr. 4/2012, pag. 62-73
Claudia Roşu, Adrian Fanu-Moca, Procedura specială de judecată reglementată de art.
320 din Codul de procedură penală, Dreptul, nr. 8/2011, p. 178-189
1

Dificultati in aplicarea principiului mitior lex avand in vedere prevederile art. 74 1 Cod
penal, introdus prin Legea nr. 202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii
proceselor, Nasty Vladoiu, Dreptul, nr. 4/2012, pag. 195-205
Daniel Mirăuţă, Consideraţii referitoare la coexistenţa cauzei de atenuare prevăzute de
art. 3201 C.pr.pen. cu circumstanţa atenuantă prevăzută de art. 74 alin.(1) lit. c) C.pen. , Dreptul,
nr. 8/2011, p. 189-194
Tudorel Toader, Consideraţii critice privind reducerea pedepselor în temeiul art. 74 1 din
Codul penal, Curierul judiciar, nr. 12/2010, pag. 697-699
Vincenţiu-Răzvan Gheorghe, Efectele juridice ale deciziei nr. 573/2011 a Curţii
Constituţionale referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.74 1 C.pen., ,
Dreptul, nr. 8/2011, p. 178-189
Vicenţiu-Răzvan Gherghe: Natura juridică şi condiţiile de aplicare a art. 74 1 din Codul
penal, introdus prin Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării
proceselor, Dreptul nr. 6/2011 - pag. 68-85
Ion Ristea: Elementele circumstanţiale în dreptul penal român , DREPTUL nr. 3/2009pag. 139-144
Analiza circumstantelor agravante reglementate in noul Cod penal , Ion Ristea, Dreptul,
nr. 4/2012, pag. 74-89
Mădălina-Cristina Putinei (Mihai), Restrângerea libertăţii individuale prin intermediul
circumstanţelor agravante , Caiete de drept penal, nr. 1/2010, p.88-101
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DANIEL SOARE: Examen teoretic si practic cu privire la depăşirea limitelor stării de
necesitate ca circumstanţă atenuanta generală legală, Dreptul", Nr. 11/2004, (pag. 190-197);
EUGEN CRIŞAN: Modificări legislative referitoare la circumstanţele atenuante cuprinse
în noul Cod penal , Dreptul nr. 9/2005, p. 159-170
PETRONELA NEGREA-DRUCAN: Atitudinea psihologică a învinuitului sau
inculpatului în fala organelor judiciare, Dreptul nr. 3/2006, pag. – 220-223
Ionuţ Borlan, Individualizarea judiciară a aplicării pedepselor, Caiete de drept penal, nr.
1/2013, pag. 11-23
MARIUS ANDREESCU: Consideraţii referitoare la individualizarea pedepselor , Dreptul,
nr. 10/2011, p. 158-171
Costel Niculeanu: Aspecte teoretice şi practice referitoare la individualizarea pedepselor ,
DREPTUL nr. 4/2009 - pag. 200 -208
Valentin Schiaucu: Influenţa referatului de evaluare în individualizarea pedepsei ,
Dreptul nr. 12/2010 - pag. 159-171
ALEXANDRU PAICU: Reducerea limitelor pedepsei pentru cel care denunţă alţi
infractori , DREPTUL nr. 2/2007- pag. 135-140
EUGEN CITIRIGĂ: Consideraţii referitoare la contopirea unui rest de pedeapsă cu o
pedeapsă componentă a unui concurs de infracţiuni , DREPTUL nr. 5/2007 - pag. 244-246
OANA SCHMIDT HAINEALA: Contopire de pedepse. Deducerea arestului efectuat
pentru o fapta nesancţionabila, Dreptul, Nr. 3/2004, (pag. 213-219)
MIHAI PETROVICI: Examen teoretic şi practic cu privire la tratamentul sancţionator
aplicabil concursului formal de infracţiuni în lumina noului Cod penal (care urmează să intre în
vigoare în anul 2008) , DREPTUL nr. 11/2006- pag. 172-201
ION PITULESCU: Aprecieri şi propuneri referitoare la aplicarea art. 19 din noul Cod
penal şi la instituţia suspendării condiţionate a executării pedepsei , DREPTUL nr. 11/2006- pag.
202-206
Revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei in cazul infracţiunii continue şi
al infracţiunii continuate, Leontin Coraş, Dreptul, nr. 11/2012, pag. 159-166
Ciprian Coadă: Aspecte procedurale privind revocarea suspendării condiţionate a
executării pedepsei, în cazul neîndeplinirii obligaţiilor civile , Dreptul nr. 12/2010 - pag. 214222
Gheorghe Mihăilă, Opinie referitoare la aplicarea prevederilor art. 83 şi art. 85 din
Codul penal, în cazul concomitenţei acestora, Dreptul, nr. 4/2010, p. 133-135
Gheorghe Voinea: Posibilitatea suspendării executării pedepsei aplicate pentru o
infracţiune comisă în termenul de încercare a suspendării unei alte pedepse , DREPTUL nr.
2/2009- pag. 187
GHEORGHE BIOLAN: Termenele de încercare în cazul inculpatului arestat căruia i s-a
suspendat condiţionat, conform art. 95 şi art. 96 din Codul penal, ori sub supraveghere, conform
art. 101 şi art. 102 din Codul penal, executarea pedepsei , Dreptul nr. 9/2005, p.207-210
EUGEN CITIRIGĂ; IOAN DOLTU: Modul cum trebuie să procedeze instanţa atunci
când inculpatul comite o nouă infracţiune, iar pedeapsa anterioară a fost suspendată condiţionat
şi apoi graţiată total sau parţial , Dreptul nr. 9/2005, p.211-217
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CORNELIU TURIANU: Natura juridica si efectele instituţiei revocării graţierii
condiţionate a unei pedepse pronunţate cu suspendarea condiţionata a executării, Dreptul, Nr.
4/2004, (pag. 147-153)
Cristina Rotaru: Violenţa în familie , Curierul judiciar nr. 1/2013, pag. 38-40
AURELIA MOTO ARCA: Abandonul de familie. Infracţiune continua. Modul de
aplicare a revocării suspendării condiţionate a executării pedepsei si revocarea graţierii
condiţionate, Dreptul, Nr. 3/2004, (pag. 206-209)
Vasile Dobrinoiu, Cristina Daniela Munteanu, Suspendarea condiţionată a executării
pedepsei în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni de abandon de familie în termenul de încercare,
Pandectele române, nr. 6/2010, - pag. 44-51
GHEORGHE BIOLAN: Imposibilitatea suspendării condiţionate a executării pedepsei in
mod exclusiv in baza art. 81 din Codul penal pentru infracţiunea de abandon de familie,
Dreptul, Nr. 9/2004, (pag. 156-157)

Veronica Gal: Aspecte în legătură cu executarea pedepsei la locul de muncă în condiţiile
revocării suspendării condiţionate a executării pedepsei , DREPTUL nr. 1/2009- pag. 165-167
TEODOR DASCĂL: Consideraţii cu privire la unele dintre instituţiile reglementate prin
Lege nr. 301/2004 privind Codul penal , Dreptul nr. 11/2005- pag. 172-181

Regimul juridic al măsurilor educative neprivative de libertate în lumina noului Cod
penal, Costel Niculeanu, Dreptul, nr. 8/2012, pag. 106-114
MAGDALENA IORDACHE: Executarea măsurilor educative ale mustrării şi libertăţii
supravegheate aplicate minorilor infractori , DREPTUL nr. 8/2006- pag. 147-156
Costel Niculeanu: Opinie cu privire la momentul până la care instanţa poate dispune
revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei pentru neplata de către condamnat a
despăgubirilor civile , DREPTUL Nr. 9/2008- pag. 153-156
I. LEONTIN CORAŞ; II. HORIA MIHAI DIACONESCU: Consideraţii asupra pedepsei
accesorii în reglementarea legii penale române din perspectiva Convenţiei (europene) pentru
apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale , DREPTUL nr. 6/2007- pag. 168-184
GHEORGHE BIOLAN: Regimul sancţionator al infractorilor minori , DREPTUL nr.
6/2007- pag. 185-186
Leontin Coraş: Înlăturarea interzicerii drepturilor părinteşti pe calea contestaţiei la
executare , DREPTUL Nr. 12/2008- pag. 223-230
GHEORGHE VOINEA: Cauze de nepedepsire prevăzute în legi speciale , DREPTUL nr.
12/2006- pag. 180-186
TAMARA MANEA: Aplicarea dispoziţiilor referitoare la existenţa unei cauze de
nepedepsire prevăzute de lege , Dreptul nr. 11/2005 - pag. 156-157
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Sebastian RăduleȚu, Consideraţii privind Decizia nr. 1092 din 18 decembrie 2012
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 124 C. pen., astfel cum a fost
modificat prin Legea nr. 63/2012, Pandectele române, nr. 4/2013, pag. 111-115
BETINIO DIAMANT, ELENA BLÎNDU: Prescripţia răspunderii penale a persoanelor din
cadrul societăţii comerciale. Momentul începerii curgerii termenului de prescripţie. Elemente
de drept comparat , Dreptul 7/2006- pag. 189-193
OCTAVIAN RĂDULESCU, PAULA ROSENBERG, AMALIA TUDOR: Despre
prescripţia specială prevăzută de art. 140 alin. 4 din noul Cod penal , Dreptul nr. 7/2005, p. 124128
Crişan Constantin Mircea, Amenda ca sancţiune penală în Codul penal al Republicii
Uzbekistan, Revista de drept penal, nr. 3/2009 - pag. 155

IOAN ŞANDRU: Câteva consideraţii privitoare la măsurile de siguranţă prevăzute de
noul Cod penal , Dreptul nr. 1/2006 - pag. 155-159
Ioan Lascu: Condiţiile generale ale măsurilor de siguranţă reglementate în noul Cod
penal , Dreptul nr. 11/2005- pag. 158-171
Costel Niculeanu, Regimul juridic al confiscării speciale în lumina noului Cod penal ,
Dreptul, nr. 6/2013, pag. 143-151
Ioan Lascu: Confiscarea specială ca măsură de siguranţă. Condiţiile generale
reglementate de noul Cod penal , Dreptul nr. 12/2005- pag. 199-211
Dănuţ Cornel Ungur: Confiscarea specială prevăzută în art. 136 din noul Cod penal şi
confiscarea specială prevăzută de art. 118 din vechiul Cod penal, prezentare comparativă ,
Dreptul nr. 11/2005- pag. 182-191
Ioan Lascu: Confiscarea specială în cazul infracţiunilor de corupţie şi crimă organizată ,
Dreptul nr. 8/2009 - pag. 147-156
Leontin Coraş: Instituţia confiscării din perspectiva Deciziei-cadru 2005/212/JAI a
Consiliului din 24 februarie 2005 privind confiscarea produselor, a instrumentelor şi a bunurilor
având legătură cu infracţiunea , Dreptul nr. 11/2010 - pag. 225
Georgiana Tudor: Consecinţe ale incriminării contrabandei, în contextul integrării
României în Uniunea Europeană. Stingerea datoriei vamale prin conﬁscarea mărfurilor care fac
obiectul infracţiunii , Curierul Judiciar, nr. 4/2013, pag. 218-223

Confiscarea extinsă – din contencios constituțional, în contencios administrativ și fiscal
spre contencios penal, Mirela Gorunescu, Costin Toader, Dreptul, nr. 9/2012, pag. 96-109
Cristina Daniela Munteanu, Măsura de siguranţă a interzicerii de a se afla în anumite
localităţi, expulzarea şi interzicerea de a se apropia de locuinţa victimei din perspectiva noului
Cod penal, Pandectele române, nr. 7/2011, p. 79-97
Costel Niculeanu: Organul competent să stabilească datele când condamnatul trebuie să
respecte măsura de supraveghere prevăzută de art. 863 alin. 1 lit. a din Codul penal , Dreptul,
nr. 3/2010- pag. 195-200
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Mihaela Tomiţă: Unele consideraţii asupra instituţiei probaţiunii şi reglementarea sa în
noul Cod penal Dreptul, nr. 3/2010 - pag. 29-36
Mihail Udroiu, Ovidiu Predescu, Diana Ungureanu: O perspectivă diacronică asupra
pedepsei cu moartea în context european - pag. 256 - Dreptul, nr. 8/2010
Minori
Teodor Dascăl, Minori. Aplicarea Legii penale mai favorabile. Noul Cod penal, Revista
de drept penal, nr. 2/2010, p. 107-120
Magdalena Iordache: Evoluţia sistemului sancţionator al minorului infractor , Dreptul,
nr. 6/2010,- pag. 190-195
Claudia Roşu, Adrian Fanu-Moca: Reglementarea minorităţii şi a regimului sancţionator
al acesteia în noul Cod penal în comparaţie cu actualul Cod penal, Dreptul nr. 5/2010 - pag. 7583
GHEORGHE BIOLAN: Regimul sancţionator al infractorilor minori , DREPTUL nr.
6/2007- pag. 185-186
Mădălina Cristina Putinei, Aspecte procedurale specifice noului drept penal al minorilor
– analiză comparativă în dreptul român şi cel elveţian , Pandectele Române, nr. 11/2011, p. 7485
Elena Cazan, Tratamentul sancţionator aplicabil minorilor infractori in dreptul
comparat, Dreptul nr. 4/2013, pag. 217-242
MAGDALENA IORDACHE: Executarea măsurilor educative ale mustrării şi libertăţii
supravegheate aplicate minorilor infractori , DREPTUL nr. 8/2006- pag. 147-156
FLORIN COTOI: Revocarea si graţierea măsurii educative a internării intr-un centru de
reeducare, Dreptul nr. 10/2004, (pag. 204-207)
REMUS IONESCU: Despre aplicabilitatea dispoziţiilor art. 85 din Codul penal în cazul
infracţiunilor săvârşite de minori , DREPTUL nr. 6/2006- pag. 150-154
MAGDALENA IORDACHE: Despre regimul sancţionator al minorilor infractori în
lumina noului Cod penal , Dreptul nr. 5/2005, p. 154-162
LIVIU HERGHELEGIU: Făptuitor minor mai mic de 14 ani faţă de care s-a dispus
neînceperea urmăririi penale. Inculpaţi minori trimişi in judecata pentru aceleaşi fapte.
Modalitatea de soluţionare a laturii civile, Dreptul, Nr. 9/2004, (pag. 153-155)
Graţiere
COSTEL NICULEANU: Caracterizarea, natura juridică şi efectele decretului prezidenţial
de graţiere individuală , DREPTUL nr. 1/2007- pag. 174-178
Aspecte de drept comparat referitoare la graţierea individuală, între constrângere
constituţională şi prerogativă discreţionară a şefului statului , Claudia Ilona Dascălu, Dreptul, nr.
3/2012, pag. 212
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EUGEN CITIRIGĂ; IOAN DOLTU: Modul cum trebuie să procedeze instanţa atunci
când inculpatul comite o nouă infracţiune, iar pedeapsa anterioară a fost suspendată condiţionat
şi apoi graţiată total sau parţial , Dreptul nr. 9/2005, p.211-217
CORNELIU TURIANU:
Natura juridica si efectele instituţiei revocării graţierii
condiţionate a unei pedepse pronunţate cu suspendarea condiţionata a executării, Dreptul, Nr.
4/2004, (pag. 147-153)
GHEORGHE VOINEA: Unele aspecte ale aplicării actelor de graţiere şi consecinţele lor ,
Dreptul nr. 6/2005, p. 128-131
COSTEL NICULEANU: Discuţie referitoare la graţierea pedepselor aplicate pentru
infracţiuni din legi speciale sancţionate prin norme penale de trimitere, Dreptul, Nr. 9/2004,
(pag. 135-138)

FLORIN COTOI: Revocarea si graţierea măsurii educative a internării intr-un centru de
reeducare, Dreptul nr. 10/2004, (pag. 204-207)
Reabilitare
Daniel Mirăuţă: Anularea reabilitării de drept - instituţie reglementată implicit în Codul
penal, Dreptul, nr. 3/2010 - pag. 201-203
ANDREI SORESCU, ALEXANDRU MATEESCU: Consideraţii referitoare la calculul
termenului de reabilitare în situaţia în care condamnatul beneficiază de instituţia liberării
condiţionate , DREPTUL nr. 5/2007- pag. 155-158
FLORIN RADU, CRISTIANA RADU: Când trebuie îndeplinită condiţia împlinirii
termenului legal de reabilitare pentru a putea cere reabilitarea judecătorească? , DREPTUL Nr.
2/2006- pag. 160-163
Daniel Mirăuţă: Scurtă interpretare a art. 137 alin. 1 lit. a din Codul penal , Dreptul nr.
12/2009 - pag. 129-132
VALENTIN IFTENIE, ŞTEFAN PISTOL: Semnificaţia medico-legală şi juridică a noţiunii
"infirmitate" , Dreptul nr. 5/2005, p. 186-192

Modul de interpretare a dispozițiilor art. 38 alin. (2) teza a doua din Codul penal în
vigoare, cu referire și la prevederile noului Cod penal , Ioan Lazăr, Andrei Băncilă, Dreptul, nr.
10/2012, pag. 186-191
Drept penal. Partea specială
Mihai Adrian Hotca, Comentariu privind Partea specială a Noului Cod penal (I),
Pandectele Române, nr. 10/2009, pag. 17-46
SORIN CORLĂŢEANU, SIMINA CORLĂŢEANU: "Locul public" în conţinutul agravat
al unor infracţiuni. Aspecte din practica judiciară , DREPTUL nr. 2/2007- pag. 148-152
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Mihai Adriana Hotca, Radu Slăvoiu, Infracţiunile contra securităţii naţionale în
reglementarea noului Cod penal. Studiu comparativ, Pandectele Române, nr. 6/2010, p. 47-84
Nasty Marian Vlădoiu, Infracţiunea de trădare – consideraţii de lege lata şi de lege
ferenda, Dreptul, nr. 2/2013, pag. 217-222
Nasty Marian Vladoiu, Unele reflecţii în legătură cu infracţiunea de trădare prin ajutarea
inamicului, Dreptul nr. 5/2013, pag.209-214
Mirela Gorunescu, Infracţiunile privind frontiera de stat in noul Cod penal , Dreptul, nr.
3/2013, pag.151-166
Infracţiuni contra persoanei
Gavril Paraschiv, Daniel Ştefan Paraschiv, Noul Cod penal. Infracţiunile contra
persoanei. Reflecţii, Revista de drept penal nr. 1/2010, p. 52-58
Valerian Cioclei: Infracţiunile contra persoanei în Noul Cod penal – principalele
modiﬁcări faţă de reglementarea actuală, Curierul Judiciar nr. 11/2012, p. 677-690

Unele considerații referitoare la protecția juridică a vieții private prin mijloace de drept
penal, Georgeta Valeria Sabau, Pantilimon Cioia, Dreptul, nr. 9/2012, pag. 239-256
TEODOR-VIOREL GHEORGHE: Noul Cod penal – elemente de noutate la infracţiunile
contra vieţii, Dreptul nr. 11/2011, p. 100
Valerian CIOCLEI: Fapta de vătămare a fătului incriminată prin Noul Cod penal,
Curierul judiciar, nr. 7-8/2011, p.406-410
Unele considerații asupra infracțiunii de vătămare a fătului, prevăzută în art.202 din
noul Cod penal, cu specială referire la înțelesul noțiunii de “făt” și al sintagmelor “în timpul
nașterii” și în “timpul sarcinii”, Mihaela Rotaru, Dreptul, nr. 7/2012, pag. 89-93
Ion Rusu, Minodora-Ioana Rusu Bălan, Aspecte comparative şi de drept comparat în
legătură cu infracţiunea de lipsire de libertate în mod ilegal din Noul Cod penal, Dreptul, nr.
1/2011, p. 134-150
Alexandru Rîşniţă, Persoana juridică – subiect al infracţiunii de omor, Caiete de drept
penal, nr. 1/2013, pag. 49-109
Marcel Teodor Mitru, Pruncuciderea, Caiete de drept penal, nr. 1/2013, pag. 24-34
Maria-Elena Covaciu, Consideratii asupra incadrarii juridice date faptei de vatamare
corporala din culpa savarsita de catre persoane avand in sange o imbibatie alcoolica ce depaseste
limita legala, Dreptul, nr. 7/2009,
Gigel Potrivitu, Alexandra Sibinovici: Consideratii privind infractiunea prevazuta de art.
184 din Codul penal si cea prevazuta de art. 79 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
195/2002; privire comparativa ,Dreptul, nr. 1/2004 (pag. 150-156)
Vătămare corporală gravă. Reguli de apreciere a probelor. Consecinţa reţinerii unui act
de violenţă insuﬁcient conturat pentru a pune în primejdie viaţa subiectului pasiv. Schimbarea

16

încadrării juridice în infracţiunea de loviri sau alte violenţe C.A. Târgu Mureş, Decizia nr.
567/16.12.2010 , Curierul Judiciar nr. 5/2012, p.299-301
Vătămare corporală din culpă în variantă agravată. Criterii de apreciere a pericolului
social concret, ca trăsătură esenţială a infracţiunii. Existenţa acestui pericol, dedus din
atitudinea inculpatului şi din urmarea imediată produsă C.A. Târgu Mureş, Decizia nr.
470/03.11.2010 (cu notă de Cristian-Valentin Ştefan) , Curierul Judiciar nr. 5/2012, p. 301
Constantin Duvac, Uciderea din culpă, infracţiune complexă? Revista de drept penal nr.
1/2010, p. 116-126
Magdalena Iordache: Consideraţii referitoare la caracterul complex al infracţiunii
prevăzute de art. 178 alin. 3 teza I din Codul penal , DREPTUL nr. 10/2008- pag. 136-147
Costel Niculeanu: Forma infracţiunii de ucidere din culpă prevăzută în art. 178 alin. 5
din Codul penal şi natura sa juridică , Dreptul nr. 6/2011 - pag. 199-203
Infracţiunea de ucidere din culpă şi sancţionarea acesteia din perspectiva dispoziţiilor de
drept penal şi a jurisprudenţei naţionale în domeniu , Marcel Sandu, Dreptul, nr. 3/2012, pag.
129-136
Valerian Cioclei: Infracţiunea de omor caliﬁcat în Noul Cod penal, Curierul Judiciar nr.
3/2012, p.167-170
FLORIN RADU, CRISTIANA RADU: Încadrarea juridică a faptei inculpatului trimis în
judecată pentru săvârşirea unui omor, în condiţiile în care săvârşise anterior un alt omor pentru
care nu fusese condamnat definitiv DREPTUL nr. 10/2006- pag. 186-190
Eugen-Ioan Dan: Conţinutul juridic al infracţiunii de pruncucidere, DREPTUL nr.
8/2008- pag. 160-163
Costel Niculeanu: Alte argumente pentru caracterizarea şi sancţionarea infracţiunii de
omor deosebit de grav comisă în modalitatea prevăzută în art. 176 alin. 1 lit. c C.pen. , Dreptul
nr. 11/2009 - pag. 149-154
TITUS PUNGA: Omorul deosebit de grav, in varianta prevazuta de art. 176 alin. 1 lit. c
din Codul penal, cu referire la anterioritatea faptica ,Dreptul, nr. 1/2004 (pag. 133-136)
LIVIU HERGHELEGIU: Omor savarsit in public. Port fara drept de arma alba. Concurs
intre infractiunile prevazute de art. 171 alin. 1, art. 175 alin. 1 lit. i din Codul penal si art. 1^1
pct. 1 Legea nr. 61/1990, republicata ,Dreptul, nr. 1/2004 (pag. 137-138)
PETRE DUNGAN: Obligaţia de asistenţă a celor în primejdie potrivit noului Cod penal ,
Dreptul nr. 11/2011, p. 76-91
George Zlati, Problematica violenţei exercitate într-un joc sportiv. Posibilitatea
imputării faptei prevăzute de norma penală, Caiete de drept penal, nr. 2/2010, p.84-110
Camelia Lidia Ciurel: Consideraţii în legătură cu infracţiunea de hărţuire sexuală ,
Dreptul, nr. 6/2008 - pag. 222
HORIA DIACONESCU: Un alt punct de vedere cu privire la structura juridica si
continutul constitutiv al infractiunii de hartuire sexuala ,Dreptul, nr. 1/2004 (pag. 139-149)
GHEORGHE-IULIAN IONIŢĂ: Aspecte controversate referitoare la infracţiunile de viol
şi de perversiune sexuală în lumina dispoziţiilor actualului şi viitorului Cod penal, Dreptul nr.
11/2011, p.221-235
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MAGDALENA IORDACHE: Absorbţia infracţiunii de lipsire de libertate în mod ilegal
în infracţiunea de viol , DREPTUL nr. 6/2006 - pag. 179-187
IOAN SANDRU: Câteva consideraţii referitoare la infracţiunile contra vieţii sexuale,
Dreptul, Nr. 9/2004, (pag. 150-152)
Gheorghe-Iulian Ioniţă, Infracţiunea de incest în lumina actualelor reglementări şi a
noului Cod penal, Dreptul, nr. 2/2012, p. 196-207
HORIA DIACONESCU: Structura juridica si conţinutul constitutiv al infracţiunii de act
sexual cu un minor, Dreptul, Nr. 9/2004, (pag. 162-176)
ION PITULESCU: Consimţământul victimei , Dreptul nr. 12/2005- pag. 212-217
HORIA DIACONESCU: Consideraţii cu privire la structura juridică şi conţinutul
constitutiv al infracţiunii de corupţie sexuală în reglementarea noului Cod penal , Dreptul nr.
1/2006 - pag. 204-213

Unele observaţii asupra infracţiunii de rele tratamente împotriva minorului , Ion Ifrim,
Dreptul nr. 10/2012, pag. 192-203
Insultă, calomnie
Cristinel Costel Ghighieci, Dacă sunt incriminate sau nu faptele de insultă şi calomnie.
Reflecţii, Revista de drept penal nr. 1/2010, p. 105-111
Dumitru Rebegea: Efectele juridice ale deciziei Curţii Constituţionale nr. 62/2007 asupra
răspunderii penale a persoanelor pentru săvârşirea insultei şi calomniei, Dreptul nr. 11/2009 pag. 145-148
VALERICĂ DABU, REMUS BORZA: Constituţionalitatea abrogării dispoziţiilor care
incriminează insulta şi calomnia , DREPTUL nr. 6/2007- pag. 188-203
VASILE PĂTULEA: Sinteză teoretică şi de practică judiciară în legătură cu delictele de
presă , Dreptul nr. 12/2005 - pag. 290-310
MIHAIL SAS: Cerinţa esenţiala a elementului material al infracţiunii de calomnie ca
afirmarea sau imputarea sa aibă loc in public, Dreptul, Nr. 9/2004, (pag. 123-134)

Infracţiuni contra patrimoniului
MIRELA GORUNESCU, MIHAELA RUXANDRA MURARIU: Infracţiunile contra
patrimoniului în noul Cod penal, Dreptul nr. 10/2005, p. 110-121
KETTY GUIU: Infracţiunile contra patrimoniului. Consideraţii generale, Dreptul, Nr.
3/2004, (pag. 172-205)
IOAN DOLTU: Politica penală referitoare la protecţia persoanei şi patrimoniului (II) ,
Dreptul 7/2006- pag. 168-178
IOAN DOLTU: Politica penală referitoare la protecţia persoanei şi patrimoniului.
Dinamica acestui proces (I) , DREPTUL nr. 6/2006 - pag. 129-140
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Reflecţii asupra infracţiunii de camătă in concepţia noului Cod penal , Nicolae Grofu,
Dreptul, nr. 2/2013, pag. 55-62
Furt. Tâlhărie
IOAN LASCU: Elemente caracteristice infracţiunilor de furt şi abuz de încredere în
lumina prevederilor noului Cod penal. Criterii de diferenţiere , Dreptul nr. 1/2006 - pag. 168184
Mioara-Ketty Guiu: Unele discuţii referitoare la infracţiunea de însuşirea bunului găsit şi
la delimitarea acesteia de infracţiunea de furt , Dreptul, nr. 4/2011, p. 200-209
Leontin Coraş, Consideraţii practice şi teoretice referitoare la infracţiunile de furt şi
înşelăciune, Dreptul nr. 2/2011, pag. 154-158
DANIEL SOARE: Discuţii privind concursul formal de infracţiuni între profanare de
morminte şi furt, Dreptul nr. 6/2005, p. 132-140
FLORIN COTOI: Cu privire la încadrarea juridica a faptei inculpatului care, dupa ce
a distrus involuntar sistemul de închidere al uşii de acces, pătrunde in locuinţa partii vătămate si
sustrage bunuri, Dreptul, Nr. 4/2004, (pag. 171-173)
Radu Cazacu, Aspecte referitoare la existenţa concursului real de infracţiuni între furtul
calificat săvârşit în condiţiile art. 209 alin.(1) lit. i) din Codul penal şi violarea de domiciliu,
Dreptul, nr. 1/2011, p. 221-227
COSTEL NICULEANU: Reflecţii asupra conţinutului infracţiunii de furt calificat
prevăzută de art. 209 alin. 3 lit. f din Codul penal, având ca obiect material componente ale căii
ferate , DREPTUL nr. 5/2007- pag. 159-162
Mihai Viorel Tudoran: Consumarea infracţiunii de furt săvârşită în magazine de tip
hipermarket, Dreptul, nr. 3/2010 - pag. 219-227
RADU BODEA: Din nou despre distincţia dintre infracţiunea de furt şi infracţiunea de
tâlhărie , DREPTUL nr. 2/2007- pag. 153-155
LEONTIN CORAŞ: Conţinutul infracţiunii complexe de tâlhărie ca variantă agravată,
efectele inexistenţei infracţiunii mijloc, structura vinovăţiei în cadrul tâlhăriei şi schimbarea
încadrării juridice din infracţiunea de tâlhărie în infracţiunea de furt calificat , DREPTUL nr.
1/2007- pag. 186-192
Leontin Coraş: Opinii în legătură cu infracţiunea de tâlhărie prevăzută în art. 211 alin.
21 lit. b din Codul penal Dreptul nr. 5/2010 - pag. 148-151
COSTEL NICULEANU: Probleme juridice referitoare la infracţiunea de tâlhărie în formă
calificată săvârşită într-o locuinţă sau în dependinţe ale acesteia, Dreptul nr. 10/2005, p.121-123
COSTEL CASUNEANU: Noi argumente privind absorbirea infracţiunii de violare de
domiciliu in infracţiunile de furt si tâlhărie, Dreptul, Nr. 9/2004, (pag. 177-181)
DINU D. NICA: Raportul juridic dintre prezumţia legală a legitimei apărări şi
infracţiunea de violare de domiciliu , DREPTUL nr. 8/2006- pag. 184-188
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Tulburare de posesie
Infracţiunea de tulburare de posesie – perspectivă istorică şi reglementarea din noul Cod
penal, Monica Buzea, Dreptul, nr. 3/2012, pag. 137-144
LIVIU BECERU: Noi incidente de aplicare a legii penale în timp în cazul infracţiunii de
tulburare de posesie , DREPTUL nr. 5/2007- pag. 163-167
GHEORGHE BIOLAN: Unele aspecte referitoare la acţiunea penală şi acţiunea civilă în
cazul infracţiunii de tulburare de posesie , DREPTUL nr. 5/2007 - pag. 237-239
Gheorghe Vidican, Comentariu pe marginea actualului conţinut al infracţiunii de
tulburare de posesie prevăzute de art. 220 Cod penal, Pandectele române, nr. 6/2009 - pag. 91104
FLORIN COTOI: Noua reglementare a infracţiunii de tulburare de posesie şi aspectele ei
procesuale , DREPTUL nr. 1/2007- pag. 179-185
MIHAI ANDI MALALIU: Din nou despre termenul în care trebuie introdusă plângerea
prealabilă în cazul infracţiunii de tulburare de posesie , Dreptul nr. 12/2005- pag. 228-230
EUGEN ANTON: Tulburarea de posesie. Discutii asupra legitimitatii posesiei imobilului
de catre partea vatamata si a exercitarii dreptului procesual de a introduce plangerea penala
,Dreptul, nr. 1/2004 (pag. 157-159)

Ultraj
(I) Ilie Pascu, Sorin Corlăţeanu; (II) Petre Dungan: Ultrajul şi sfidarea organelor judiciare
DREPTUL nr. 6/2009 - pag. 165
Jurisprudenţă comentată. 1. Ultraj săvârşit prin ameninţare. Condiţia-ataşată
elementului material-referitoare la proferarea ameninţării prin mijloace de comunicare directă.
Existenţa infracţiunii de ultraj, prin îndeplinirea acestei condiţii, şi atunci când ameninţarea
este transmisă-de către subiectul activ către subiectul pasiv-prin intermediul unei alte persoane ,
- C.A. Târgu Mureş, Secţia penală, decizia nr. 519/25.11.2010 (cu notă de Cristian-Valentin
ŞTEFAN) , Curierul judiciar nr. 1/2013, pag. 31 şi urm.
Petre Dungan: O nouă incriminare - compromiterea intereselor justiţiei - pag. 76Dreptul, nr. 8/2010
Petre Dungan: Unele reflecţii asupra infracţiunii de inducerea în eroare a organelor
judiciare, reglementată în noul Cod penal , Dreptul nr. 7/2010 - pag. 47-54
CIPRIAN RAUL ROMITAN: Caracterizarea juridico-penala a infracţiunii de arestare
nelegala si cercetare abuziva, Dreptul, Nr. 4/2004, (pag. 164-170)
Tiberiu MEDEANU, Latura obiectivă şi latura subiectivă a formei de bază a infracţiunii
de purtare abuzivă, Pandectele Române, nr. 2/2012, p. 48-52
CIPRIAN RAUL ROMITAN:
Aspecte de drept comparat privind infracţiunea de
arestare nelegala si cercetare, Dreptul, Nr. 6/2004, (pag. 181-183)
Viorel Paşca: Conflictul de interese , DREPTUL nr. 8/2008- pag. 164-172
Andreea Corina Târşia, Relaţia între profesie, profesionist, funcţia publică şi conflictul
de interese, Pandectele Române, nr. 5/2013, pag. 13-31
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Gheorghe Mărgărit: Dacă există infracţiunea de evadare în cazul condamnaţilor care,
executând pedeapsa în regim deschis sau care au permisiunea de ieşire, nu se mai întorc în
penitenciar , DREPTUL nr. 3/2009- pag. 157-160
Norel Neagu, Nerespectarea hotărârilor judecătoreşti în noul Cod penal , Dreptul, nr.
2/2012, p. 60-74
Ioan Garbulet, Infractiunea de nerespectare a hotararilor judecatoresti in cazul altor
titluri executorii, Dreptul, nr. 7/2009
Vicenţiu Răzvan Gherghe, Infracţiunea de nerespectarea hotărârilor judecătoreşti
prevăzută în art. 271 alin.(2) C.pen. şi delimitarea acesteia de alte infracţiuni , Dreptul nr.
4/2010, p. 136-151
Favorizarea infractorului. Condiţii de reţinere. Falsificarea de înscrisuri oficiale cu ocazia
întocmirii lor de lucrători ai poliţiei (Curtea Militară de Apel, decizia nr. 288 din 19 septembrie
2002, cu notă de: I. Vasile Virca; II. Teodor Narcis Godeanu) , DREPTUL nr. 3/2007- pag. 182188
GIGEL POTRIVITU, DANIEL SOARE: Cazuri de impunitate ce pot apărea în cazul
infracţiunii de nedenunţare a unor infracţiuni, Dreptul nr. 9/2005, p. 153-158
Radu Slăvoiu, Infracţiunea de violarea secretului corespondenţei în reglementarea
noului Cod penal, Dreptul, nr. 6/2013, pag. 96-142
Adrian-Milutin Truichici: Implicaţii penale referitoare la inviolabilitatea
corespondenţei, DREPTUL Nr. 12/2008 - pag. 253-257

Infracţiuni de fals
Dumitru Dumba: Limite de reglementare ale Legii nr. 286/2009 privind Codul penal în
domeniul infracţiunilor de fals, Dreptul nr. 1/2010, p. 61-65
Ilie Luţă: Reflecţii cu privire la instanţa competentă cu cercetarea falsului în cazul unor
soluţii de netrimitere în judecată , DREPTUL Nr. 9/2008- pag. 172-180
Tiberiu Constantin Medeanu, Erori în analizarea autenticităţii unei semnături şi refuzul
de a da specimene de semnătură , Revista Română de Jurisprudenţă, nr. 4/2012, pag.233-242
Nicu Jidovu, Emilia Mădulărescu, Noi consideraţii privind infracţiunea de mărturie
mincinoasă, Revista Română de Jurisprudenţă, nr. 2/2012, pag. 269-271
Cristina Rotaru, Distincţia între infracţiunea de mărturie mincinoasă şi infracţiunile de
fals intelectual şi fals în declaraţii, , Curierul judiciar, nr. 2/2010, p. 105-108
Nicu Jidovu, Aspecte teoretice şi practice privind infracţiunea de mărturie mincinoasă , ,
Revista română de jurisprudenţă, nr. 3/2011, p. 288 -291
Sorin Corlăţeanu: Infracţiunea de fals privind identitatea. Controverse din practica
judiciară , Dreptul nr. 11/2006- pag. 207-211
Costel Niculeanu: Discuţie cu privire la existenţa infracţiunii de fals privind identitatea
atunci când fapta este comisă în afara teritoriului ţării, faţă de autoritatea publică a statului
respective , Dreptul nr. 12/2005- pag. 218-220
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Uz de fals. Conţinut constitutiv. Declaraţii neadevărate în faţa notarului public. Folosirea
procurii speciale conţinând declaraţiile neadevărate, în faţa instanţei de judecată. Executarea
silită a unei hotărâri de evacuare realizată în prezenţa mandatarului reclamantului din procesul
de evacuare (Judecătoria Ploieşti, sentinţa penală nr. 2672 din 3 septembrie 2004, cu note de I.
O. Rădulescu, Paula Rosenberg, Amalia Tudor; II. Teodor Narcis Godeanu) DREPTUL nr.
10/2006- pag. 223-232
LORANT L. HECSER, VASILE COSTEA: Evidenţierea biologică a unei false paternităţi.
Aspecte implicative particulare ,Dreptul, nr. 1/2004 (pag. 164-172)

Falsificarea de titluri de credit sau instrumente de plata in reglementarea noului Cod
penal, Norel Neagu, Dreptul, nr. 4/2012, pag. 90-98
Înşelăciune
Constantin Duvac, Asemănări şi deosebiri între înşelăciune şi alte incriminări din noul
Cod penal, Dreptul, nr. 2/2012, p. 74-104
Ştefan-Dan Piţigoi: Aspecte referitoare la aplicarea în practică a dispoziţiilor deciziei
Curţii Supreme de Justiţie nr. III/2002, pronunţată în Secţiile unite , Dreptul nr. 12/2010 - pag.
194-214
IOAN LASCU: Infracţiunea de înşelăciune comisă prin cecuri sau alte instrumente de
plată fără provizia necesară, în reglementarea noului Cod penal, analiză comparativă ,
DREPTUL nr. 10/2006- pag. 152-165
TIBERIU MEDEANU: Controverse privind infracţiunile comise cu cecuri, Dreptul nr.
7/2005, p. 142-160
Valerica Dabu, Anamaria Gusan, Cecul fara acoperire in cont. Garanţie, inselaciune.
Infracţiune prevăzuta de Legea cecului, Dreptul, Nr. 6/2004, (pag. 161-177)
Sorin Corlăţeanu, Valentin Radu Sultănescu, Aspecte de doctrină şi jurisprudenţă
privind infracţiunea prevăzută în art. 84 alin. (1) din Legea cecului nr. 59/1934 şi înşelăciunea
prin cecuri. Modificări legislative , Revista de drept comercial, nr. 7-8/2009 - pag. 52-68
Leontin Coraş, Consideraţii practice şi teoretice referitoare la infracţiunile de furt şi
înşelăciune, Dreptul nr. 2/2011, pag. 154-158

Înșelăciunea privind asigurările în noul Cod Penal, Constantin Duvac, Dreptul, nr.
6/2012, pag. 72-91
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Abuzul în serviciu în noul Cod penal , Constantin Duvac, Dreptul, nr. 10/2012, pag. 62-

Considerații asupra unei noi incriminări: “Folosirea abuzivă a funcției în scop sexual ”,
Gavril Paraschiv, Dreptul, nr. 57-63
Deturnarea licitațiilor publice în noul Cod penal , Constantin Duvac, Dreptul, nr. 8/2012,
pag. 84-105

22

Infracţiuni de corupţie
Gavril Paraschiv, Elena Parasachiv, Observaţii privind infracţiunile de corupţie din noul
Cod penal, Revista de drept penal, nr. 3/2011, p. 93-97
Constantin Duvac, Luarea de mita in noul Cod penal , Dreptul nr. 4/2013, pag. 88-133
HORIA DIACONESCU, RUXANDRA RÃDUCANU: Reflecţii cu privire la calitatea
procesualã a denunţătorului, Dreptul nr. 10/2011 209
Georgina BODORONCEA: Calitatea de „funcţionar”, ca subiect activ al infracţiunilor de
corupţie, în legislaţia internaţională şi naţională , Curierul judiciar, nr. 6/2011, p.341-348
Paula Rosenberg, Amalia Tudor, Octavian Rădulescu: Probleme controversate despre
calificarea ca funcţionari, din punct de vedere al legii penale, a persoanelor care exercită profesii
liberale , DREPTUL nr. 3/2009- pag. 145 -148
IOAN MOLDOVAN, VICTORIA MINODORA POPOVICI: Analiză comparativă a
limitelor de aplicabilitate ale art. 19 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 şi art.
19 din Legea nr. 682/2002, Dreptul nr. 5/2005, p. 180-185
Gheorghe Biolan: Cauze de nepedepsire la infracţiunea de dare de mită şi la infracţiunile
de corupţie prevăzute de Legea nr. 78/2000 , DREPTUL nr. 4/2009 - pag. 209-212
Ioan Lascu: Confiscarea specială în cazul infracţiunilor de corupţie şi crimă organizată ,
Dreptul nr. 8/2009 - pag. 147-156
NOREL NEAGU, NICOLAE BOGDAN BUZAIANU: Consideraţii referitoare la
confiscarea speciala in cazul infracţiunilor de corupţie, Dreptul, Nr. 9/2004, (pag. 139-144)

Alina Andrescu: Discuţii privind criteriile de delimitare dintre infracţiunile de primire
de foloase necuvenite şi luare de mită , DREPTUL nr. 4/2009 - pag. 213-218
CAMIL TĂNĂSESCU, DANIEL ISPAS: Opinie privind reglementarea diferenţiată a
modalităţilor de restituire şi de confiscare a valorilor care au făcut obiectul unei infracţiuni de
corupţie , DREPTUL nr. 6/2006- pag. 148-149
Ioan Lascu: Confiscarea specială în cazul infracţiunilor de corupţie şi crimă organizată ,
Dreptul nr. 8/2009 - pag. 147-156
NOREL NEAGU, NICOLAE BOGDAN BUZAIANU: Consideraţii referitoare la
confiscarea speciala in cazul infracţiunilor de corupţie, Dreptul, Nr. 9/2004, (pag. 139-144)

Regimul sancţionator al infracţiunii de trafic de influenta in comparaţie cu cel al
infracţiunii de înşelăciune şi necesitatea corelării acestuia cu gravitatea urmărilor materiale,
inclusiv pentru celelalte infracţiuni de corupţie , Marcel Sandu, Dreptul, nr. 2/2013, pag. 210216
Gestiune frauduloasă. Delapidare
IOAN LASCU: Gestiunea frauduloasa si delapidarea. Criterii de diferenţiere, Dreptul, Nr.
7/2004, (pag. 120-132)
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Sergiu Ion Florescu: Delapidare. Gestiune frauduloasă. Criterii de distincţie, Pandectele
săptămânale, nr. 11/2011 - pag. 10
MIRELA GORUNESCU; MIHAELA POPESCU: Delapidarea prevăzuta de art. 127^3 din
Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului - varianta de specie
a infracţiunii prevăzute de art. 215^l din Codul penal, Dreptul, Nr. 8/2004, (pag. 113-118)
TAMARA MANEA: Infracţiunea de gestiune frauduloasa. Mandat general comercial.
Soţi cu calitatea de asociaţi ai unei societati comerciale cu răspundere limitata, Dreptul, Nr.
8/2004, (pag. 123-126)
Ştefan-Dan Piţigoi, Consideraţii asupra faptului dacă administratorul asociaţiei de
proprietari sau de locatari poate fi subiect activ al infracţiuni de creare de plusuri în gestiune
prin mijloace frauduloase, Dreptul nr. 3/2011, p. 170-182

Abuz de încredere
VERONICA STOICA, MIRELA GORUNESCU: Din nou despre situaţia premisă a
infracţiunii de abuz de încredere , DREPTUL nr. 6/2007- pag. 217-221
IOAN LASCU: Elemente caracteristice infracţiunilor de furt şi abuz de încredere în
lumina prevederilor noului Cod penal. Criterii de diferenţiere , Dreptul nr. 1/2006 - pag. 168184
GHEORGHE VOINEA: Abuzul de încredere. Nerestituirea sumelor de bani date cu titlu
de împrumut , Dreptul nr. 3/2006, pag. – 165-168
Florin Radu: O nouă infracţiune - abuzul de încredere prin fraudarea creditorilor,
Dreptul, nr. 6/2010, - pag. 79-88
MARIANA BOIER: Câteva consideraţii privind abuzul de încredere prin fraudarea
creditorilor , DREPTUL Nr. 2/2006- pag. 164-167

Ordine publică şi bune moravuri
Vasile Pătulea: Evoluţii în legătură cu sistemele sancţionatorii pentru încălcarea regulilor
referitoare la ordinea publică şi bunele moravuri, precum şi a legilor imperative, astfel cum
acestea sunt reflectate în doctrina şi jurisprudenţa belgiană DREPTUL nr. 7/2008- pag. 261-275
OVIDIU PREDESCU: Noul Cod penal. Tulburarea liniştii publice prin violenţe, Dreptul
nr. 7/2005, p. 164-168
OVIDIU PREDESCU: Noul Cod penal. Neluarea de măsuri pentru asigurarea liniştii
publice, Dreptul nr. 6/2005, p. 124-127
Radu Bodea, Bogdan Bodea, Controverse referitoare la conţinutul constitutiv al
infracţiunii de profanare de morminte, Dreptul, nr. 8/2013, pag. 182-187

Infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei
Petre Dungan: Influenţarea declaraţiilor - o incriminare necesară, Dreptul nr. 5/2010 pag. 84-89
Cristina Rotaru, Distincţia între infracţiunea de mărturie mincinoasă şi infracţiunile de
fals intelectual şi fals în declaraţii, , Curierul judiciar, nr. 2/2010, p. 105-108
Nicu Jidovu, Aspecte teoretice şi practice privind infracţiunea de mărturie mincinoasă , ,
Revista română de jurisprudenţă, nr. 3/2011, p. 288 -291
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Infracţiuni prevăzute în legi speciale

Varia
Mircea Duţu: Implicaţii ale transpunerii în dreptul român a Directivei 2008/99/CE din 19
noiembrie 2008 privind protecţia mediului prin intermediul dreptului penal , Dreptul, nr.
6/2010, - pag. 210-225
Dimensiuni, particularităţi şi semnificaţii ale unui drept penal al mediului , Mircea Duţu,
Dreptul, nr. 2/2013, pag. 187-209
Consideraţii referitoare la oportunitatea, posibilitatea şi particularităţile jurisdicţiilor
specializate in materie de mediu, Mircea Duţu, Dreptul, nr. 1/2013, pag. 179-194
Mircea Duţu, Criminologia mediului, Dreptul, nr. 6/2013, pag. 220-233

Arme şi muniţii
SABIN IVAŞCU: Aspecte teoretice şi practice privind regimul armelor şi muniţiilor ,
DREPTUL Nr. 2/2006- pag. 168-174
Nicolae Grofu: Obiectul material al infracţiunii de nerespectare a regimului armelor şi
muniţiilor, Dreptul nr. 1/2010, p. 146-158

Circulaţia pe drumurile publice
Petre Dungan, Analiza conţinutului infracţiunilor contra siguranţei circulaţiei pe
drumurile publice prin prisma noului Cod penal (I), Dreptul, nr. 2/2011, p. 42-75
Petre Dungan, Analiza conţinutului infracţiunilor contra siguranţei circulaţiei pe
drumurile publice prin prisma noului Cod penal (II), Dreptul, nr. 3/2011, p. 27-51
Mihai Adrian HOTCA, Infracţiunile contra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice în
reglementarea noului Cod Penal (I), Pandectele române, nr. 9/2011, p. 75
Mihai Adrian HOTCA, Infracţiunile contra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice în
reglementarea noului Cod penal (II) , Pandectele române, nr. 10/2011, p. 48-67
NICOLAE VADUVA, Unele consideraţii privind Ordonanţa de urgenta a Guvernului
nr. 195/2002, Dreptul, Nr. 6/2004, (pag. 178-180)
Florin Alexandru Bornea: Propunere de lege ferenda privind modificarea art. 36 alin. 1
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, Dreptul, nr. 3/2010 - pag.
204-206
Ilie Nariţa: Natura juridică a măsurii prelungirii dreptului de circulaţie auto, Dreptul nr.
5/2010- pag. 152-165
Maria-Elena Covaciu, Consideratii asupra incadrarii juridice date faptei de vatamare
corporala din culpa savarsita de catre persoane avand in sange o imbibatie alcoolica ce depaseste
limita legala, Dreptul, nr. 7/2009,
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GIGEL POTRIVITU, ALEXANDRA SIBINOVICI: Consideratii privind infractiunea
prevazuta de art. 184 din Codul penal si cea prevazuta de art. 79 din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 195/2002; privire comparativa ,Dreptul, nr. 1/2004 (pag. 150-156)
Cristinel Ghigheci: Discuţii referitoare la infracţiunea de părăsire a locului accidentului,
Dreptul, nr. 3/2010 - pag. 207-212
Maria Bornea, Florin Alexandru Bornea, Prezumtia de nevinovatie in materie
contraventionala, precum si natura juridica a sanctiunilor complementare prevazute de art. 96
din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, republicata, Dreptul, nr. 7/2009,
Răzvan Doseanu: Prelungirea dreptului de circulaţie pe drumurile publice în cazul
săvârşirii unor infracţiuni , Dreptul nr. 2/2010 - pag. 186-190
OCTAVIAN RADULESCU, PAULA ROSENBERG, AMALIA TUDOR:
prescripţia răspunderii contravenţionale, Dreptul, Nr. 9/2004, (pag. 158-161)

Despre

GABRIEL SALONTAI, ALEXANDRU SALONTAI: Câteva consideraţii în legătură cu
aplicarea art. 78 alin. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia
pe drumurile publice, , Dreptul nr. 7/2005, p. 161-163
Cosmin Mihăilă: Consideraţii asupra măsurătorilor efectuate cu aparatul radar în cazul
contravenţiilor rutiere legate de depăşirea vitezei regulamentare , DREPTUL nr. 1/2009- pag.
146-151
DRAGOŞ-ANDREI IGNAT, SORIN-COSTEL CORLĂŢEANU: Consideraţii cu privire la
infracţiunea prevăzută de art. 81 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind
circulaţia pe drumurile publice , DREPTUL Nr. 2/2006- pag. 182-188
Refuzul recoltării celei de-a doua probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei ,
Constantin Sima, Dreptul, nr. 10/2012, pag. 230-235
Victor Nicolcescu, Ana-Maria Nicolcescu: Consideraţii în legătură cu infracţiunea de
sustragere de la recoltarea probelor biologice, Dreptul nr. 9/2009 - pag. 175-180
NICOLAE VADUVA: Consideraţii referitoare la aplicarea art. 21, art. 82 si art. 83 din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, Dreptul, Nr. 2/2004, (pag. 134-137)
Ciprian Coadă, Obligarea inculpatului, alături de fondul de protecţie a victimelor străzii,
la plata despăgubirilor civile în procesul penal, , Dreptul, nr. 8/2013, pag. 202-214

Infracţiuni silvice
Mihai Viorel Tudoran: Examen critic al art. 120 din Codul silvic , DREPTUL nr. 3/2009pag. 149-156
I. Daniel Claudiu Turcin, Camelia Ciurel; II. Cătălin P. Radu; III. Gheorghe Voinea: Noi
aspecte referitoare la infracţiunile silvice , DREPTUL nr. 11/2008- pag. 188-208
Victor Nicolcescu, Ana-Maria Nicolcescu: Aspecte teoretice şi practice privind
conţinutul constitutiv al infracţiunii de braconaj , DREPTUL Nr. 12/2008- pag. 193-196
Olguţa Lungu-Tranole, Marius Petrişor Ionică: Consideraţii teoretice şi practice cu
privire la caracterul continuat al infracţiunilor prevăzute de art. 108 şi art. 110 din Legea nr.
46/2008 - Codul silvic , Dreptul, nr. 4/2011, p. 192-200
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Gheorghe Mihăilă: Unele reflecţii în legătură cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
85/2006 privind stabilirea modalităţilor de evaluare a pagubelor produse vegetaţiei forestiere din
păduri şi din afara acestora DREPTUL nr. 6/2009 - pag. 176
DIANA-MAGDALENA BULANCEA: Dificultăţi ivite în practica judiciară cu privire la
încadrarea juridică a faptelor de „tăiere de arbori, puieţi sau lăstari ", în urma apariţiei Legii nr.
120/2004 , Dreptul nr. 1/2006 - pag. 185-194

Transporturi
Sorin Gîfei, Unele consideraţii critice în legătură cu reglementările în vigoare referitoare
la prevenirea incendiilor la aeroporturi, Dreptul nr. 4/2010, p. 175-179
Ion Rusu, Accidentul de cale ferată în noul Cod penal, Dreptul nr. 5/2013, pag. 80-87
Ilie Pascu, Sorin Corlăţeanu, Transportul pe calea ferată. Implicaţii penală , Revista de
drept comercial, nr. 9/2010, p. 16-23
Ion Rusu: Infracţiunile contra siguranţei circulaţiei pe căile ferate în noul Cod penal pag. 40- Dreptul, nr. 8/2010
Ion Rusu: Aspecte de drept comparat în legătură cu infracţiunile specifice transporturilor
feroviare , DREPTUL nr. 11/2008- pag. 260-274
ION RUSU: Legea nr. 289/2005 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea
fenomenului infracţional în domeniul transportului pe calea ferată. Analiză generală şi
observaţii critice , DREPTUL nr. 5/2007- pag. 168-180
ION RUSU: Propuneri de reformulare a textelor din noul Cod penal referitoare la
conţinutul infracţiunilor privind siguranţa circulaţiei pe căile ferate , DREPTUL Nr. 2/2006pag. 175-181
Laszlo Habil Horvath, Lajos Papp Csaba: Controlul transportului internaţional de bunuri
şi pasageri la frontiera comună dintre România şi Ungaria, Dreptul nr. 1/2010, p. 135-141

Infracţiuni în legătură cu raporturile de muncă
Florin Radu, Cristiana Radu: Aprecieri referitoare la infracţiunea prevăzută de articolul
278 din Codul muncii , DREPTUL nr. 7/2008- pag. 215-222
SORIN CORLĂŢEANU: Împiedicarea exercitării drepturilor sindicale, Dreptul nr.
12/2005 - pag. 231-234
TEODORA-CĂTĂLINA HERLEA: Hărţuirea sexuală. Aspecte controversate , DREPTUL
nr. 9/2006- pag. 206-216

Infracţiuni în legătură cu activităţi economice
Sorin Corlăţeanu, Mihaela Moise: Delimitarea conceptelor de criminalitate economicofinanciară şi criminalitate în afaceri în context european , Dreptul 10/2009 - pag. 190-202
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TACHE BOCĂNIALĂ: Constatarea şi instrumentarea contravenţiilor şi infracţiunilor la
regimul vamal. Ineficienţa şi inutilitatea prevederilor art. 17 alin. 2 din Legea nr. 86/2006
privind Codul vamal al României , DREPTUL nr. 5/2007- pag. 181-184
RADU SLĂVOIU: Unele aspecte privitoare la infracţiunea de bancrută frauduloasă ,
Dreptul nr. 3/2006, pag. – 211-219
Sorin Corlăţeanu, Ştefan Nae, Mihaela Rotaru, Bancruta frauduloasă - infracţiune
prevăzută în Legea nr. 85/2006 şi în Codul penal 2009 , Revista de Drept Comercial, nr. 11/2009
- pag. 82-100
Gheorghe Ivan, Bancruta – infracţiune specifică mediului de afaceri, Revista de drept
penal, p. 61/83
Mihai Adrian Hotca, Infracţiunea de bancruta frauduloasa in reglementarea noului Cod
penal , Dreptul, nr. 3/2013, pag. 116-150
Sorin Corlăţeanu, Mihaela Rotaru: Consideraţii teoretice şi practice privind infracţiunea
de abuz de bunuri sociale în lumina legislaţiei şi jurisprudenţei franceze , Dreptul nr. 7/2010 pag. 224-235
Unele consideraţii teoretice în legătură cu infracţiunea reglementată de art. 280 3 din
Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată , Hunor Kádár, Dreptul, nr. 3/2012,
pag. 145-156
MIRELA GORUNESCU: Infracţiuni privind piaţa de capital reglementate de Legea nr.
297/2004 , Dreptul nr. 11/2005- pag. 197-204
Mirela Gorunescu, Sorin Corlăţeanu, Marcel Bocşa, Consideraţii privind piaţa de capital
în actuala reglementare. Aspecte de drept penal , Revista de drept comercial, nr. 7-8/2011, p.
108-140
Angela CHIRICHEŞ, Dănuţ PORUMB: Infracţiunea de manipulare a pieţei de capital
prin tranzacţionare , Curierul judiciar, nr. 4/2011, p.199-207
MIOARA-KETTY GUIU: Consideraţii privind dreptul penal al afacerilor , Dreptul nr.
11/2005- pag. 205-211
Adrian-Milutin Truichici: Dreptul penal al afacerilor din perspectiva doctrinei franceze ,
Dreptul nr. 12/2010 - pag. 241-248
ION RUSU: Delicte contra exercitării drepturilor politice şi cetăţeneşti, Dreptul nr.
6/2005, p. 107-115
CIPRIAN RAUL ROMIŢAN: Răspunderea penală în domeniul pieţei vitivinicole
DREPTUL nr. 10/2006- pag. 176-185

Evaziune fiscală
Neculai Cârlescu, Infracţiunea prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005.
Omisiunea evidenţierii operaţiunilor comerciale , Curierul fiscal, nr. 7/2012, p.19-28
Neculai Cârlescu, Infracţiunea prevăzută de art. 6 din Legea nr. 241/2005 - reţinerea şi
nevărsarea, cu intenţie, a sumelor reprezentând impozite sau contribuţii cu reţinere la sursă ,
Curierul fiscal, nr. 6/2012, p.25-32
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Andra-Roxana Ilie, O.U.G. nr. 54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea
evaziunii fiscale Monitorul Oficial Adnotat - pag. 371- Curierul Judiciar, nr. 7/2010
VALERICĂ DABU: Noua lege pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale nr.
241/2005, Dreptul nr. 4/2006 - pag. 9-46
ALEXANDRU BOROI, ION RUSU: Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea
evaziunii fiscale, DREPTUL Nr. 2/2006 - pag. 9-16
Horaţiu Sasu, Evaziune fiscală sau nu, în funcţie de existenţa scopului şi/sau a intenţiei,
Curierul fiscal, nr. 1/2011, p. 38-41
Mihai Viorel Tudoran, Evaziunea fiscală în raport cu jurisprudenţa CEDO ; Revista de
drept penal, p. 138-154
Florentin Teişanu: Reflecţii asupra incidenţei prevederilor art. 10 din Legea nr. 241/2005
, DREPTUL nr. 1/2009- pag. 168-170
GIGEL POTRIVITU: Consideraţii teoretice şi practice în legătură cu Legea nr. 241/2005
pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale , DREPTUL nr. 6/2006 - pag. 155-159
IULIANA CRIŞAN, MARIAN TRUŞCĂ: Cauzele de nepedepsire şi de reducere a
pedepsei prevăzute de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale ,
DREPTUL nr. 6/2006 - pag. 160-164
GHEORGHE NEACŞU: Câteva probleme ridicate de aplicarea art. 10 alin. 1 din Legea
pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale nr. 241 /2005 , Dreptul nr. 3/2006, pag. – 169171
Iulian Avram: Infracţiuni de evaziune fiscală săvârşite prin reţinerea şi nevărsarea la
bugetul de stat a sumelor reprezentând impozite sau contribuţii cu reţinere la sursă , Dreptul nr.
11/2010 - pag. 187
Sorin Gîfei: Sustragerea de la plata taxelor prin utilizarea companiilor offshore şi a
paradisurilor fiscale , DREPTUL Nr. 9/2008- pag. 209-221
NICOLAE BOGDAN BUZAIANU: Delicte contra regimului fiscal prevăzute in noul Cod
penal, Dreptul", Nr. 11/2004, (pag. 198-207)
Sorin Corlăţeanu, Valentin radu Stănescu, Ascunderea bunului ori a sursei impozabile
sau taxabile, Revista de drept penal nr. 1/2010, p. 59-63
Mihaela Tofan, Mihai-Bogdan Petrişor, Armonizarea reglementării evaziunii fiscale şi a
măsurilor de combatere a acestui fenomen în context european, Revista de drept public, nr.
4/2009, p. 31-43
Tiberiu Medeanu, Subiecţii activi în cazul infracţiunilor cu produse accizabile , Revista
de drept comercial, nr. 2/2011 - pag. 148-156
Tiberiu Medeanu, Subiecţii activi în cazul infracţiunilor cu produse accizabile , Revista
de drept penal, nr. 3/2011 - pag. 57-63
Dispoziţii tranzitorii din Legea nr. 202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea
soluţionării proceselor. Calea de atac împotriva sentinţelor pronunţate de judecătorii in cazurile
având ca obiect infracţiunea de evaziune fiscala prevăzuta in art.9 din Legea nr.241/2005 pentru
prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare. Instanţa competenta
(Curtea de Apel Iaşi, Secţia penala, decizia penala nr. 669 din 5 iunie 2012. Curtea de Apel Iaşi,
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Secţia penala, decizia penala nr. 670 din 5 iunie 2012), Notă de : Florin Daniel Căşuneanu,
Dreptul, nr. 12/2012, pag. 225-228
Mirela Gorunescu, Cătălin Stănculescu: Conceptul de fraudă în legislaţia română - pag.
168-178, Dreptul nr. 12/2009
Radu Burlacu, Infracţiunea de contrabandă prevăzută în art. 270 alin. (3) din Legea nr.
86/2006 privind Codul Vamal al României, Pandectele Române, nr. 5/2013, pag.114-123
Sorin Corlăţeanu: Reflecţii în legătură cu infracţiunea de contrabandă , Dreptul nr.
8/2009 - pag. 164-172
Încadrarea juridica a faptei constând in deţinerea in afara antrepozitului fiscal a
produselor accizabile nemarcate fiscal şi care provin din contrabanda , Lăcrămioara Roman,
Dreptul, nr. 12/2012, pag. 173-185
Georgiana Tudor: Consecinţe ale incriminării contrabandei, în contextul integrării
României în Uniunea Europeană. Stingerea datoriei vamale prin conﬁscarea mărfurilor care fac
obiectul infracţiunii , Curierul Judiciar, nr. 4/2013, pag. 218-223

Fraude
NICOLAE GROFU: Câteva consideraţii privind reincriminarea infracţiunii de camătă ,
Dreptul nr. 5/2005, p. 147-153
RALUCA BERCEA: Infracţionalitatea generată de contractele încheiate în mediu
electronic - o formă de ilicit subversivă pentru dreptul penal tradiţional? , Dreptul nr. 12/2005pag. 136-146
LAURA CODRUŢA KÖVESI, SORIN FINTA: Încadrarea juridică a unor fapte de fraudă
informatică , DREPTUL nr. 12/2006- pag. 187-194
SORIN CORLATEANU, COSTEL CASUNEANU: Delicte contra datelor si sistemelor
informatice, Dreptul", Nr. 11/2004, (pag. 208-217);
SORIN CORLĂŢEANU: Nerespectarea normelor privind obţinerea de fonduri din
bugetele Comunităţilor Europene , DREPTUL nr. 12/2006- pag. 170-179
Mircea Valentin Cârlan: În legătură cu răspunderea juridică sancţionatorie reglementată
de Ordonanţa Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare,
precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător , Dreptul, nr. 7/2011, p.
145-153
NOREL NEAGU: Scurt istoric al evoluţiei protecţiei penale a intereselor financiare ale
Uniunii Europene prin mijloace de drept comunitar - , DREPTUL nr. 8/2006 pag. 128-135
CIPRIAN RAUL ROMIŢAN: Analiza infracţiunilor de producere şi punere în circulaţie
de mărfuri pirat , Dreptul nr. 4/2006- pag. 210-218
AUREL NEAGU, SORIN CORLĂŢEANU: Implicaţii penale ale utilizării ilegale în
domeniul fiscal a timbrelor, banderolelor sau formularelor tipizate cu regim special, Dreptul nr.
11/2011, p.244-253
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LUCIAN CHIRIAC: Condiţiile in care plata sau încasarea de dividende provizorii sau
a avansului din dividende nu constituie infracţiunea prevăzuta de art. 266 pct. 5 din Legea nr.
31/1990, Dreptul, Nr. 4/2004, (pag. 174-183)
Sorin Corlăţeanu, Marcel Bocşa, Implicaţiile penale ale distribuirii dividendelor în
dreptul român şi dreptul francez Revista de drept comercial, nr. 9/2009 - - pag. 93-108
Maria Bădoi, Răspunderea juridică în domeniul financiar contabil, Curierul fiscal, nr.
12/2010, p. 24-29

Fraude cu carduri
1. Emilian Stancu, Corina Dragomir, Aspecte de ordin tehnic si legislativ privind
fraudele cu carduri, Dreptul, nr. 7/2009
Oana Andrea Schmidt-Hăineală: Recentele modificări legislative în domeniul prevenirii
şi sancţionării spălării banilor şi prevenirii şi combaterii actelor de terorism, în contextul
strategiei de securitate europene şi internaţionale , DREPTUL nr. 1/2009- pag. 174-183
Emilian Stancu, Corina Dragomir: Aspecte în legătură cu atacurile informatice
îndreptate împotriva instituţiilor de credit , Dreptul 10/2009 - pag. 163-172

Drepturi de autor
Ciprian Raul Romiţan: Măsuri tehnice de protecţie şi informaţii privind regimul
drepturilor de autor, DREPTUL nr. 8/2008- pag. 173-180
KETY GUIU: Unele consideraţii privind combaterea faptelor de contrafacere a obiectului
unei invenţii, Dreptul nr. 9/2005, p.199-202
MARIUS BOGDAN BULANCEA: Consideraţii privind neconstituţionalitatea infracţiunii
prevăzute de art. 139 din Legea nr. 8/1996 a dreptului de autor , Dreptul nr. 1/2006 - pag. 160164
CIPRIAN RAUL ROMIŢAN: Delicte contra drepturilor de proprietate intelectuală
prevăzute în noul Cod penal. Drepturile patrimoniale de autor şi conexe, Dreptul nr. 7/2005, p.
129-141
CIPRIAN-RAUL ROMIŢAN: Delicte contra proprietăţii intelectuale prevăzute în noul
Cod penal. Drepturile nepatrimoniale de autor , Dreptul nr. 5/2005, p. 140-146
CIPRIAN RAUL ROMIŢAN: Reproducerea neautorizată a programelor informatice
protejate , DREPTUL nr. 6/2007- pag. 204-216
CIPRIAN RAUL ROMIŢAN: Protecţia drepturilor patrimoniale de autor şi conexe prin
mijloace de drept penal , Dreptul nr. 5/2006 - pag. 138-150
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BEATRICE ONICA JARKA, MONICA BĂDESCU: Procedurile şi măsurile de protecţie a
drepturilor de proprietate industrială în legislaţia română pag. , Dreptul nr. 3/2006 – 64-92
Constantin Duvac, Ciprian Raul Romiţan: Implicaţii penale referitoare la pirateria
operelor scrise prin procedeul reprografiei , Dreptul nr. 2/2010- pag. 162-179
Emilia Lucia Cătană: Reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice în lumina Legii nr.
109/2007 , Dreptul nr. 2/2010 - pag. 117-127
31

Lucian Traian Poenaru, Scoaterea din circuitul comercial a copiilor efectuate ilegal.
Luarea măsurii confiscării în situaţia în care se dispune scoaterea de sub urmărire penală în
temeiul art. 10 lit. b1) C.pr.pen. raportat la art. 181 C.pen. , Caiete de drept penal, nr. 2/2010,
p.75-83

Spălarea banilor
Camelia Bogdan, Reflecţii şi propuneri de lege ferenda privind infracţiunile de spălare a
banilor, Revista de drept penal, nr. 3/2011, p. 107-122
Sorin Tănase, Aspecte introductive de ordin legal şi instituţional referitoare la spălarea
banilor în România, Dreptul nr. 9/2010, p. 209-216
Dragoş Pătroi, Paradisul fiscal perfect şi fenomenul de spălare a banilor , Curierul fiscal,
nr. 10/2010, p. 27-32
Oana Andrea Schmidt-Hăineală: Recentele modificări legislative în domeniul prevenirii
şi sancţionării spălării banilor şi prevenirii şi combaterii actelor de terorism, în contextul
strategiei de securitate europene şi internaţionale , DREPTUL nr. 1/2009- pag. 174-183
Norel Neagu: Fraudarea resurselor comunitare - pag. 211
Sorin Gîfei: Sustragerea de la plata taxelor prin utilizarea companiilor offshore şi a
paradisurilor fiscale , DREPTUL Nr. 9/2008- pag. 209-221
KETTY GUIU: Spălarea banilor , Dreptul nr. 3/2006, pag. – 172-210
GHEORGHE DOBRICAN: Obligaţia păstrării secretului profesional de către avocaţi,
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