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Reflecţii asupra teoriei procesului penal , Nicolae Grofu, Dreptul, nr. 1/2013, pag. 195-

Georgiana IORGULESCU: Noul Cod de procedură penală şi modiﬁcările propuse la legile
siguranţei naţionale. Comentarii, Curierul Judiciar nr. 11/2012, p. 647
Teodor Viorel Gheorghe, Ciprian Coadă: Consideraţii referitoare la modificările şi
completările aduse Codului de procedură penală prin Legea nr. 177/2010 pentru modificarea şi
completarea Legii nr . 47/1992 privind organizarea şi funcţionar ea Curţii Constituţionale, a
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Codului de procedură civilă şi a Codului de procedură penală al României, Dreptul, nr. 7/2011,
p. 63-71
Florin STĂNICĂ: Consideraţii referitoare la efectele lipsei celerităţii procesului penal ,
Curierul Judiciar, nr. 11/2011, p. 597-604
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
proceselor (I) , Curierul Judiciar, nr. 11/2010 - pag. 647-652
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
proceselor (II) , Curierul Judiciar, nr. 12/2010 - pag. 699-703
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. 1/2011, p. 42-48
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
Teodor Viorel Gheorghe, Ciprian Coadă: Consideraţii referitoare la modificările şi
completările aduse părţii generale a Codului de procedură penală prin Legea nr. 202/2010
privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor , Dreptul nr. 4/2011, p. 59-81
Teodor Viorel Gheorghe, Ciprian Coadă: Consideraţii referitoare la modificările şi
completările aduse Părţii speciale a Codului de procedură penală prin Legea nr. 202/2010
privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor , Dreptul, nr. 5/2011, pag. 125155
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Mihail Udroiu, „Mica reformă” în procsul penal, Dreptul, nr. 1/2011, p. 90-95
Flavius Baias: Mica Reformă - o nouă iluzie? , Curierul Judiciar, nr. 11/2010- pag. 603-

Teodor Viorel Gheorghe, Ciprian Coadă: Consideraţii referitoare la modificările şi
completările aduse părţii generale a Codului de procedură penală prin Legea nr. 202/2010
privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor, Dreptul, nr. 4/2011, p.59-81
Nicolae Popa, Câteva consideraţii privind recentele iniţiative legislative pentru
accelerarea judecăţilor, Curierul Judiciar, nr. 12/2010, p. 663-666
Raluca Mocanu, Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală Monitorul
Oficial adnotat, - Curierul Judiciar, nr. 7/2010 - pag. 401
George Antoniu, Observaţii la proiectul noului Cod de procedură penală (IV), Revista de
drept penal, nr. 3/2009 - pag. 9-19
Conf. univ. dr. Sorina Siserman, Proiectul noului Cod de procedură penală, Revista de
drept penal, nr. 3/2009- pag. 38-45
Mihail Udroiu, Proiectul noului Cod de procedură penală - miza reformei procesului
penal român, Curierul Judiciar nr. 7-8/2009 - pag. 363-364

Gheorghe Ivan: Procesul penal între tradiţie şi inovaţie, Dreptul, nr. 7/2011, p. 181-204
2

Mihail Udroiu, Instituţia procurorului în lumina Proiectului Codului de procedură
penală, Curierul judiciar nr. 6/2009 - pag. 343-346
Versavia Brutaru (I), Magdalena Iordache (II): Camera preliminară, o nouă instituţie de
drept procesual penal , Dreptul nr. 2/2010 - pag. 199-222
Ioan Gârbuleţ: Judecătorul de drepturi şi libertăţi, o nouă instituţie de drept procesual
penal, Dreptul nr. 11/2009 - pag. 181-186
MILU CONSTANTIN TIMOCE: Statutul Curţii Penale Internaţionale şi influenţa
acestuia asupra jurisdicţiilor penale naţionale , Dreptul nr. 11/2005- pag. 217-224
MIHAIL UDROIU: Legea nr. 480/2004 privind modificarea şi completarea Codului de
procedură penală , Dreptul nr. 5/2005, p. 34-36
TAMARA MANEA: Probleme ivite cu ocazia aplicării in practica a noilor dispoziţii
procedurale prevăzute de Legea nr. 281/2003 si Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr.
109/2003 privind modificarea si completarea Codului de procedura penala, Dreptul, Nr. 7/2004,
(pag. 150-154)
GHEORGHITA MATEUT: Necesitatea recunoaşterii separaţiei funcţiilor judiciare ca
principiu director al procedurilor penale, in lumina Convenţiei europene si a recentelor
modificări ale Codului de procedura penala, Dreptul, Nr. 9/2004, (pag. 189-209)
Mihail Udroiu, Procesul penal român în faţa testului european al rezonabilităţii
procedurilor , Curierul Judiciar nr. 3/2010, - pag. 159
Mihail Udroiu, Ovidiu Predescu: Termenul rezonabil al procedurilor penale , DREPTUL
nr. 2/2009- pag. 233
BETINIO DIAMANT, VASILE LUNCEAN; NICOLAE ORASTEANU: Limitele investirii
instanţei cu acţiune penala directa in ipoteza in care plângerea se face pentru calomnie dar se
precizează ca in lipsa elementelor ce caracterizează o calomnie se cere condamnarea pentru
insulta, Dreptul, Nr. 3/2004, (pag. 230)
IOAN DOLTU: Studiu în legătură cu capacitatea subiectivă a organelor judiciare.
Incompatibilitate. Exprimarea părerii cu privire la soluţia care ar putea fi dată , DREPTUL Nr.
8/2005, - pag. 173-17
COSTICĂ DIŢĂ: Despre efectele conexităţii şi indivizibilităţii asupra competenţei
funcţionale a organelor judiciare , Dreptul nr. 6/2005, p. 147-152
Florin Radu, Cristiana Radu: Opinii referitoare la distincţia dintre două cazuri de
achitare ori scoatere de sub urmărire penală: "Fapta nu este prevăzută de legea penală" şi "Faptei
îi lipseşte unul din elementele constitutive ale infracţiunii" , Dreptul nr. 8/2009 - pag. 177-183
TAMARA MANEA: Conţinutul principiului garantării libertăţii persoanei, Dreptul nr.
10/2004, (pag. 175-184)
Iulius-Cezar Dumitrescu: Limitări ale principiului oficialităţii procesului penal ,
DREPTUL Nr. 12/2008 - pag. 218 -222
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VASILE TIMOFTE: Examen critic al unor soluţii adoptate de organele judiciare prin
înfrângerea principiului oficialităţii procesului penal , Dreptul 7/2006- pag. 194-199
VASILE PĂTULEA: Conţinutul şi funcţionalitatea principiului oficialităţii în
administrarea probatoriului în procesul penal DREPTUL nr. 12/2006- pag. 195-215
Mihail Udroiu, Adriana Nemeş: Dreptul de acces la justiţie şi limitele sale în cadrul
procesului penal , DREPTUL Nr. 12/2008- pag. 231-252

p.483

Daniel Velicu: Egalitatea armelor în duelul judiciar penal, Curierul Judiciar nr. 8/2012,

Nicolai Mîndrilă: Exigenţa "egalităţii armelor" în procesul penal , DREPTUL Nr.
12/2008- pag. 284-286
Elisa Toma, Principiul egalităţii de arme – parte a procesului echitabil, Dreptul, nr.
8/2011, p. 207-219
Mihail Udroiu, Ovidiu Predescu: Dreptul de a fi informat cu privire la natura şi cauza
acuzaţiei penale , DREPTUL nr. 11/2008- pag. 285-288
BIANCA SELEJAN-GUŢAN: Dreptul la un proces echitabil: conţinutul noţiunii de
„audiere echitabilă" în reglementarea Convenţiei europene a drepturilor omului şi a libertăţilor
fundamentale , DREPTUL nr. 9/2006- pag. 72-79
Mihail Udroiu, Ovidiu Predescu: Standarde europene în domeniul prezumţiei de
nevinovăţie , DREPTUL nr. 8/2008- pag. 246-255
Studiu referitor la istoria şi aplicarea principiului prezumţiei de nevinovăţie in procesul
penal roman, Cătălin Oncescu, Dreptul, nr. 11/2012, pag. 173-216
Mihail Udroiu, Ovidiu Predescu: Libertatea de exprimare, mass-media şi prezumţia de
nevinovăţie , DREPTUL Nr. 9/2008- pag. 238-244
MIRCEA DUŢU: Libertatea presei şi respectarea prezumţiei de nevinovăţie în cadrul
procesului penal , Dreptul nr. 1/2006 - pag. 233-246
Voicu Puşcaşiu, Negocierea vinovăţiei în procesul penal modern, Caiete de drept penal,
nr. 1/2010, p. 20-36
MIRCEA DUŢU: Procedura recunoaşterii vinovăţiei şi negocierii pledoariei ( guilty pleas
and bargaining) în dreptul procesual penal , Dreptul nr. 5/2005, p. 210-228
George Coca: Procedura specială privind acordul de recunoaştere a vinovăţiei în
Republica Moldova, Dreptul nr. 7/2010 - pag. 218-223
Ioan Gârbuleţ, Recunoaşterea vinovăţiei în procesul penal român , Revista română de
jurisprudenţă, nr. 3/2011, p. 269-288
Mihail Udroiu, Ovidiu Predescu: Standardul european de protecţie în materia dreptului
de a fi apărat prin intermediul unui avocat ales sau din oficiu, Dreptul 8/2009- pag. 235

Leontin Coraş: Unele reflecţii referitoare la chestiunea prealabilă şi la respingerea unei
cereri esenţiale pentru părţi, de natură să garanteze drepturile lor şi să influenţeze soluţia
procesului , DREPTUL nr. 4/2009 - pag. 231 -234
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LUCIAN DOXAN, GHEORGHE MOCUŢA: Competenţa Parchetului de pe lângă Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie de a prelua cauze penale în temeiul art. 209 alin. 4 din Codul de
procedură penală , DREPTUL nr. 3/2007- pag. 155-158
GHEORGHE MARGARIT: Competenta soluţionării plângerii penale prealabile in cazul
infracţiunilor săvârsite de poliţişti, Dreptul, Nr. 2/2004, (pag. 169-174)
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GABRIELA CRISTINA FRENŢIU: Executarea dispoziţiilor civile dintr-o ordonanţă de
scoatere de sub urmărire penală , Dreptul 7/2006- pag. 106-110
COSTICĂ DIŢĂ: Unele consideraţii cu referire la extinderea acţiunii penale pentru alte
acte materiale, Dreptul nr. 10/2005, p. 149-153
Lucian Săndel Macavei, Alina Sorinela Macavei, Principiul echipolenţei abordat din
perspective jurisprudenţiale penale şi civile, Dreptul, nr. 9/2011, p. 204-211
George Antoniu, Recursul în interesul legii. Contribuţii la interpretarea şi aplicarea
corectă a dispoziţiilor din partea generală a Codului de procedură penală, Revista de drept
penal, nr. 3/2011, p. 9-52
Cătălin Oncescu, Incoerenţe, inconsistenţe şi erori în ceea ce priveşte aplicarea
normelor Codului de procedură penală actual, Caiete de drept penal, nr. 1/2013, pag. 110-140
Acţiunile în procesul penal

Oportunitatea exercitării acțiunii penale în noul Cod de procedură penală , VicentiuRazvan Gheorghe, Dreptul, nr. 7/2012, pag. 94-115
Mihail Udroiu, Ovidiu Predescu: Jurisprudenţa instanţelor europene privind principiul
"ne bis in idem" , Dreptul, nr. 6/2008 - pag. 285
Victor Constantinescu: Aplicarea principiului non bis in idem în jurisprudenţa
europeană şi naţională, Curierul Judiciar nr. 10/2012, p. 638 şi urm.
Constantin Sima, Imunitatea prezidenţială şi parlamentară în dreptul penal român),
Revista de drept penal, nr. 3/2009 - pag. 91-96
Gigel Potrivitu, Alexandra Sibinovici: Consideraţii în legătură cu posibilitatea
succesorilor învinuitului sau inculpatului decedat de a cere continuarea procesului penal ,
DREPTUL nr. 4/2009 - pag. 219-221
ION RETCA: Inadmisibilitatea exercitării acţiunii penale în procedura de extrădare
pasivă DREPTUL nr. 10/2006- pag. 219-222
Cristian-Valentin Ştefan, Lipsa de temei a acţiunii penale. Cazuri, Curierul Judiciar, nr.
5/2013, pag. 282-290
GABRIEL ADRIAN NASUI: Soluţii posibile in cazul in care inculpatul a fost condamnat
pentru o fapta pentru care nu s-a pus in mişcare acţiunea penala, Dreptul, Nr. 4/2004, (pag. 193199)
Jurisprudenţă comentată. Restituirea cauzei la procuror pentru refacerea actului de
sesizare şi restituirea cauzei la procuror pentru refacerea urmăririi penale. Distincţii. Veriﬁcarea
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regularităţii actului de sesizare în procedura camerei preliminare din Noul Cod de procedură
penală. C.A. Bucureşti, Secţia I Penală, Decizia nr. 1500/25.07.2011 (cu notă de Victor
Constantinescu) , Curierul Judiciar nr. 3/2012, p.163-166
ION RISTEA: Restituirea cauzei la procuror pentru refacerea urmăririi penale, fara a
mai fi pusa in mişcare acţiunea penala pentru noile fapte, Dreptul, Nr. 4/2004, (pag. 200-202)
GHEORGHE VOINEA: Un alt mod de sesizare a instanţei penale, Dreptul, Nr. 5/2004,
(pag. 164-174)
2. Schimbarea încadrării juridice în faza de judecată a procesului penal. Obligaţii ale
instanţei de judecată. Momentul procesual în care se dispune Schimbarea încadrării juridice şi
actul procedural care conţine această dispoziţie. Decizia nr. I/31.05.2006 a Înaltei Curţi de
Casaţie şi Justiţie de admitere a recursului în interesul legii declarat de Procurorul General al
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Exigenţe de tehnică a schimbării
încadrării juridice - C.A. Târgu Mureş, Secţia penală, decizia nr. 519/25.11.2010 (cu notă de
Cristian-Valentin ŞTEFAN) , Curierul judiciar nr. 1/2013 pag. 31-37
Andrei Zarafiu: Tipologia actelor juridice în procesul penal , Curierul judiciar nr. 3/2013,
pag. 162-169
Magdalena Iordache: Normele procedurale ce reglementează exercitarea acţiunii civile în
cadrul procesului penal , DREPTUL nr. 11/2008- pag. 230-239
Ion Deleanu, Actiunea civila in procesul penal (II), Dreptul, nr. 6/2009
EMILIAN POPESCU, FLAVIUS BRADIN: Interferenţa normelor de procedură penală si
a celor de procedură civilă in judecarea acţiunii civile alăturată celei penale, Dreptul, Nr.
12/2004, (pag. 193-222);
VASILE PATULEA: Regimul procesual al acţiunii civile alăturate acţiunii penale.
Teorie si practica judiciara, Dreptul, Nr. 5/2004, (pag. 142-149)
Acțiune civilă în procesul penal. Posibilitatea instanței penale ce judecă acțiunea civilă
disjunsă de acțiunea penală de a constata intervenită suspendarea de drept a judecății în situația
prevăzută de art. 36 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței. Cale de atac (Curtea
de Apel BucureŞti, secția I penală, decizia penală nr. 118 din 19 ianuarie 2012, cu notă de
Raluca MOROŞANU) , Revista română de dreptul afacerilor, nr. 1/2013, pag.139-141
IOAN VASILE BRISC: Pornirea şi exercitarea de către procuror a acţiunii civile , Dreptul
nr. 6/2005, p. 152-158
IULIUS-CEZAR DUMITRESCU: Acţiune civilă. Apel sau recurs declarat de către
procuror , Dreptul nr. 6/2005, p. 196-198
Acţiune civilă alăturată celei penale. Disjungerea acţiunii civile. Încetarea concomitentă
a procesului penal pentru intervenirea prescripţiei răspunderii penale. Efecte în ceea ce priveşte
regimul procesual al acţiunii civile disjunse (Tribunalul Sibiu, Secţia civilă, decizia nr. 540 din 7
decembrie 2004, cu note de: I. Vasile Vidrighin; II. Ioan Doltu) , Dreptul nr. 11/2005- pag. 225231
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
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Leontin Coraş: Acordarea despăgubirilor civile, reprezentând daune morale pentru
antecesor, succesorilor, dacă partea vătămată, care s-a constituit parte civilă, a decedat în cursul
procesului penal, Dreptul nr. 1/2010, p. 142-145
Adrian Popovici - Comentariul hotărârii Oroare în Brossard: De Montigny împotriva
Brossard, 2010 CSC 51, Revista română de drept privat, nr. 6/2011, p. 235-258
Dreptul Uniunii Europene, Despăgubirea victimelor infracțiunilor în Uniunea
Europeană din perspectiva Directivei 2004/80/CE din 29 aprilie 2004 , Alexandru Boroi, Dreptul,
nr. 6/2012, pag. 220-228
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
COSTICA DITA: Aspecte referitoare la promovarea acţiunii civile in fata instanţei
penale de către societatea de asigurare subrogata in drepturile asiguratului, Dreptul, Nr. 8/2004,
(pag. 171-174)
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)
GABRIELA CRISTINA FRENŢIU: Executarea dispoziţiilor civile dintr-o ordonanţă de
scoatere de sub urmărire penală , Dreptul 7/2006- pag. 106-110

Repararea prejudiciilor cauzate corpului uman potrivit Codului civil , Lacrima Rodica
Boilă, Dreptul, nr. 9/2012, pag. 40-60
COSTICĂ DIŢĂ: Restituirea lucrului, ca modalitate de reparare în natură a pagubei în
procesul penal , DREPTUL nr. 6/2006 - pag. 201-207
Mihail UDROIU: Despre răspunderea delictuală pentru fapta altuia în procesul penal în
condiţiile Noului Cod civil , Curierul Judiciar, nr. 10/2011, p. 515-518
Dumitru Virgil DIACONU: Medierea în cauzele penale (I). Încheierea acordului de
mediere şi întocmirea procesului-verbal de închidere a medierii , Curierul Judiciar, nr. 9/2011,
p. 454-457
Dumitru Virgil DIACONU: Medierea în cauzele penale (II). Etapele în care poate avea
loc mediere , Curierul Judiciar, nr. 11/2011, p. 594-597
Dumitru Virgil DIACONU: Medierea în cauzele penale (III). Privire critică asupra
prevederilor art. 10 alin. (1) lit. h) C.proc.pen. şi ale Legii nr. 192/2006 privind medierea în
cauzele penale , Curierul Judiciar, nr. 12/2011, p. 656-661
Jurisprudenţă comentată. Societate de servicii de investiţii ﬁnanciare cu o dublă calitate
procesuală în latura civilă: parte civilă şi parte responsabilă civilmente. Înşelăciune cu
consecinţe deosebit de grave. Delapidare cu consecinţe deosebit de grave. Cerere esenţială.
Disjungerea soluţionării acţiunii civile. Incompatibilitate legală între extinderea acţiunii penale
şi procedura simpliﬁ cată. Nemotivarea hotărârii de condamnare de prima instanţă de control
judiciar. Neagravarea situaţiei în propria cale de atac a părţilor cu interese contrarii I.C.C.J.,
Secţia penală, Decizia nr. 3777/19.11.2012 (cu notă de Daniel-Cătălin VELICU) , Curierul
judiciar nr. 3/2013, pag. 153-161
Jurisprudenţă comentată. Răspunderea penală a persoanei juridice. Spital public.
Vătămare corporală gravă din culpă. Condamnare. Amendă penală. Cumulul calităţii de
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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

Competenţă
Constantin Butiuc: Remodelarea competenţei penale a instanţelor după anul 1990 ,
DREPTUL nr. 10/2008- pag. 179-189
Considerații în legătură cu noțiunea de întrerupere a cursului justiției în procesul penal ,
Florin Daniel Căşuneanu, Dreptul, nr. 9/2012, pag. 202-208
Prevenirea şi soluţionarea conflictelor de competenta in cadrul procedurilor penale in
Uniunea Europeana, Ion Rusu, Dreptul, nr. 11/2012, pag. 240
Gavril Paraschiv: Puncte de vedere pe marginea competenţei materiale a procurorilor ,
DREPTUL nr. 7/2008- pag. 210-214
Criteriul valoric de stabilire a competentei in materie penala , Lacramioara Roman,
Dreptul, nr. 4/2012, pag. 181-194
LIVIU HERGHELEGIU:
Tâlhărie in modalitatea prevăzuta de art. 211 alin. 21 din
Codul penal. Competenta materiala in soluţionarea cauzei, Dreptul, Nr. 5/2004, (pag. 150-152)
SIMONA BUZOIANU: Probleme de drept ivite in legătura cu declinarea competentei in
materie penala, Dreptul, Nr. 9/2004, (pag. 145-149)
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
GABRIEL-ADRIAN NASUI: Anularea actelor false in cazul netrimiterii in judecata ,
Dreptul, Nr. 7/2004, (pag. 161)
Gabriela Cristina Frenţiu: Competenţa materială a soluţionării acţiunii procurorului de
anulare a actelor false, dacă punerea în mişcare sau exercitarea acţiunii penale nu mai este legal
posibilă, Dreptul nr. 6/2011 - pag. 156-162
HORIA DIACONESCU: Noi consideraţii asupra organului judiciar competent să
desfiinţeze înscrisul fals în cazurile în care acţiunea penală s-a stins în faza de urmărire a
procesului penal în raport cu statuările instanţei supreme, în secţiile unite, şi de prevederile art.
245 alin. 1 lit. c din Codul de procedură penală - , DREPTUL nr. 5/2007 pag. 203-215
ANDREI-CLAUDIU RUS: Discuţii privitoare la modul de angajare a răspunderii
asigurătorului în cadrul asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse prin
accidente de autovehicule , Dreptul 7/2006- pag. 48-57
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Aspecte referitoare la incompatibilitatea în faza actelor premergătoare și situația
prevăzută în art.48 alin. (1) lit. d) din Codul de procedură penală, Daniel Vale, Nicolae-Dragos
Ploesteanu, Dreptul, nr. 5/2012, pag. 162-175
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Cristina Rotaru: Competenţa materială în cazul infracţiunilor de tăinuire, favorizarea
infractorului şi nedenunţarea unor infracţiuni, Curierul Judiciar nr. 5/2012, p.302-304

Părţi. Participanţi la procesul penal
Germin Petcu, Scurte consideraţii privind ascultarea părţii vătămate în procesul penal ,
Revista română de jurisprudenţă, nr. 4/2011, p. 286-292,
Unele consideraţii asupra garanţiilor procesuale penale destinate victimelor
infracţiunilor, Nicolae Grofu, Dreptul, nr. 12/2012, pag. 209-215
HORIA DIACONESCU, RUXANDRA RĂDUCANU: Reflecţii cu privire la calitatea
procesuală a denunţătorului, Dreptul nr. 10/2011, p.209-218
IRINA SFERDIAN, LUCIAN BERCEA: Observaţii asupra răspunderii asigurătorului în
asigurarea auto obligatorie , Dreptul nr. 11/2005- pag. 105-129
VASILE PATULEA: Natura juridica a asigurării de răspundere civila pentru pagubele
produse prin accidente de autovehicule si poziţia procesuala a asiguratorului, Dreptul, Nr.
8/2004, (pag. 37-54)
COSTICA DITA: Despre calitatea procesuală a societăţii de asigurare in procesul penal ,
Dreptul, Nr. 11/2004, (pag. 247-252)
VASILE PĂTULEA: Sinteză teoretică şi de practică judiciară a Curţii Europene a
Drepturilor Omului în legătură cu art. 6 din Convenţia europeană a drepturilor omului şi a
libertăţilor fundamentale. Dreptul la un proces echitabil. Garanţii privitoare la desfăşurarea
corectă a procesului. Cerinţe implicite. Motivarea hotărârilor şi dreptul la tăcere al acuzatului
(III) , DREPTUL nr. 5/2007 - pag. 264-270
Incompatibilitate. Recuzare. Strămutare
Dumitru Gheorghe, Georgeta Barbălată, Incompatibilitatea. Abţinerea şi recuzarea,
Revista de drept penal nr. 1/2010, p. 77-105
Ion Popa, Incompatibilităţile judecătorilor şi ingerinţa în actul de justiţie , Dreptul, nr.
2/2012, p. 191-196
Anda Mihaela Pluteanu, Dumitru Daniel Dumitru: Consideraţii în legătură cu aplicarea
neunitară a dispoziţiilor art. 47 alin. 1 şi 2 din Codul de procedură penală , DREPTUL nr.
8/2008- pag. 208-211
Dumitru Virgil Diaconu: Incompatibilitatea prevăzută la art. 47 alin. 2 C.pr.pen. cu
referire la cazul de contestaţie în anulare prevăzut de art. 386 lit. a C.pr.pen., faza admiterii în
principiu , DREPTUL nr. 3/2009- pag. 190-192
Iuliana Ciolcă, Incompatibilitatea prevăzută în art. 48 alin. (1) lit. a) teza a II-a
C.proc.pen. , Curierul judiciar, nr. 9/2009 - pag. 520-522
Maria Oprea: Incompatibilitatea judecătorului astfel cum rezultă din redactarea actuală a
art. 48 alin. 1 lit. a, teza finală din Codul de procedură penală , DREPTUL nr. 2/2009- pag. 198
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Cristian Dobre, Magdalena Dobre: Consideraţii privind incompatibilitatea procurorului
DREPTUL nr. 2/2009- pag. 207
GIGEL POTRIVITU: Discuţii in legătura cu unul din cazurile de incompatibilitate a
procurorului care pune concluzii la judecarea cauzei, Dreptul, Nr. 8/2004, (pag. 159-160)
MIHAELA VASIESCU: Incompatibilitatea judecatorului in procesul penal ,Dreptul, nr.
1/2004 (pag. 173-192)
Cătălin Oncescu: Incompatibilitatea judecătorilor privind instituţia măsurilor
preventive, DREPTUL Nr. 9/2008- pag. 181-185
DIANA-PERSIDA POPA, CRISTIN-NICOLAE POPA: Incompatibilitatea judecătorului
care a emis mandatul de arestare preventivă de a participa la judecată in fond a cauzei, Dreptul,
Nr. 2/2004, (pag. 138-142)
ION DUMITRU: Participarea procurorilor Parchetului Naţional Anticorupţie la
judecarea cauzelor penale, finalizate de aceştia prin rechizitoriu, precum si la soluţionarea
plângerilor, propunerilor si cererilor privind activitatea de urmărire penală pe care au
desfăşurat-o, Dreptul, Nr. 2/2004, (pag. 143-146)
VASILE PAVEL: Din nou despre incompatibilitatea judecătorului care a emis mandat de
arestare preventivă de a participa la judecarea în fond a cauzei , Dreptul nr. 6/2005, p. 192-196
Loredana Ţăndăreanu: Aspecte de drept comparat cu privire la audierea minorilor martori sau victime ale unei infracţiuni - în procedura penală DREPTUL nr. 7/2008- pag. 276292
ADINA LUPEA: Incompatibilitatea. Reglementări actuale. Posibile situaţii, neprevăzute
expres de lege, care se pot ivi în practica judiciară , Dreptul nr. 6/2005, p. 185-192
ILIE NARITA: Despre procedura recuzării in procesul penal, Dreptul", Nr. 11/2004,
(pag. 236-241)
GHEORGHE JOSAN: Recuzare. Dispoziţiuni controversate , Dreptul nr. 6/2005, p. 199201
Ioan Şandru: Opinii privind situaţia generată de pronunţarea unor încheieri
inconciliabile în domeniul strămutării cauzelor, Dreptul, nr. 6/2008 - pag. 271
Probele şi mijloacele de probă
Nicolae Grofu, Unele consideraţii în legătură cu sistemul mijloacelor de probă în
concepţia noului Cod de procedură penală, Dreptul, nr. 1/2011, p. 128-134
LIVIU HERGHELEGIU: Necesitatea introducerii Camerei de probaţiune în dreptul
procesual român, Dreptul nr. 10/2005, p. 124-126
DORU IOAN CRISTESCU: Tehnici de obţinere a materialelor de comparaţie necesare
unor constatări şi expertize dispuse cu prilejul investigării infracţiunilor contra securităţii
naţionale şi de terorism, Dreptul nr. 7/2005, p. 191-208
Elisa Toma, Standarde europene şi româneşti refeitoare la principiul loialităţii
probaţiunii, Dreptul, nr. 1/2011, p. 238-245
ALEXANDRU TUCULEANU; LIVIU-NARCIS PARVU: Modificările si completările
aduse Codului de procedură penală in privinţa percheziţiei, Dreptul, Nr. 2/2004, (pag. 27-37)
10

ALEXANDRU TUCULEANU: Modificările si completările aduse Codului de procedura
penala in privinţa percheziţiei, Dreptul, Nr. 7/2004, (pag. 145-149)
Nicolae Grofu: Reflecţii referitoare la percheziţia informatică , Dreptul, nr. 6/2010,- pag.
196-202
Ioan Lazăr: Percheziţia în contextul prevederilor Legii nr. 51/1995 privind organizarea şi
exercitarea profesiei de avocat şi ale statutului profesiei de avocat , Dreptul nr. 6/2011 - pag.
204-222
Abordări teoretice și practice referitoare la instituția percheziției corporale , CristianEduard Stefan, Dreptul, nr. 7/2012, pag. 174-183
Prof. univ. dr. Augustin Lazăr, Proba ştiinţifică în materie penală. Perspective europene,
Revista de drept penal, nr. 3/2009 - pag. 32-36
Dan Apostol, Tiberius Bărbăcioru, Prelevarea probelor de sânge în stabilirea alcoolemiei,
Revista de drept penal, nr. 3/2009 - pag. 97-104
NICOLAE VĂDUVA: Propuneri privind expertiza judiciară obligatorie , DREPTUL nr.
5/2007- pag. 192-194
MARIUS VASILE, MIHAI VLAD: Reflecţii cu privire la efectuarea expertizei în cazul în
care urmărirea penală este începută „in rem" , Dreptul nr. 12/2005- pag. 235-236
Valentin Iftenie, Dan Dermengiu, Medicul legist, expert oficial sau expert independent
privat? Revista de drept penal, nr. 3/2011, p. 64-70
Loredana Ţăndăreanu, Aspecte de drept comparat cu privire la mijloacele de probă în
procesul penal, Dreptul nr. 4/2010, p. 193-205
Dumitru Drimba, Consideraţiuni în legătură cu dispunerea prin ordonanţă de către
procurorul care efectuează urmărirea penală a expertizelor care au ca obiect stabilirea valorii în
vamă a mărfurilor, Dreptul nr. 9/2010, p. 167-178
Cristian Popa, Niculae Gamenţ, Caracterul de probă al informaţiilor pentru securitatea
naţională, Revista de drept penal, nr. 3/2011, p. 123-128
Mihai Viorel Tudoran: Consideraţii referitoare la nerespectarea dispoziţiilor legale
privind autorizarea interceptării şi înregistrării de sunete şi imagini , Dreptul nr. 12/2010 - pag.
223-240
Ioan Cristian Uţa: Consideraţii pe marginea competenţei organelor care efectuează
interceptările şi înregistrările audio sau video , Dreptul, nr. 6/2008 - pag. 260
Nicu Jidovu: Interceptările şi înregistrările audio sau video prevăzute în art. 91 1 din
Codul de procedură penală în jurisprudenţa Curţii Constituţionale, Dreptul nr. 7/2010 - pag.
170-174
Nelegalitatea interceptărilor şi înregistrărilor audio sau video efectuate in faza actelor
premergătoare, Adrian Fanu-Moca, Dreptul, nr. 12/2012, pag. 195-208
Nicolae Grofu: Înregistrările audio sau video şi înregistrările de sunet sau imagine distincţii în cazul constatării infracţiunii flagrante, Dreptul nr. 9/2009 - pag. 210-218
Radu Slăvoiu: Discuţii privind interceptările şi înregistrările audio sau video în faza
actelor premergătoare, Dreptul nr. 5/2010 - pag. 177
GHEORGHE COCUTA, MAGDA COCUTA: Înregistrarea audio efectuata de denunţător
in condiţii de clandestinitate nu este mijloc de proba. Competenta procurorului de a certifica o
11

asemenea înregistrare. Art. 91^ alin. 2 din Codul de procedura penala, Dreptul, Nr. 7/2004, (pag.
155-160)
Mihai TUDORAN: Interceptările şi înregistrările audio sau video efectuate asupra
raportului avocat-client în procesul penal , Curierul judiciar, nr. 5/2011, p.287-293
Tudoran Mihai Viorel: Redarea înregistrărilor audio sau video, Dreptul, nr. 7/2011, p.
204-217
NICOLAE VADUVA: Posibilităţi si limite ale constatărilor tehnico-ştiinţifice si ale
expertizelor in investigarea criminalistică a evenimentelor rutiere, Dreptul, Nr. 12/2004, (pag.
170-172)
Măsuri preventive
Liviu Herghelegiu, Forţa legii. Recurs în interesul legii, decizie a Curţii Constituţionale
sau hotărâre a Curţii Europene a Drepturilor Omului de condamnare a României? , Curierul
judiciar, nr. 8/2010, pag. 460-462
Marius Andreescu, Principiul proporţionalităţii, criteriu de admisibilitate a cererilor de
înlocuire a măsurii arestării preventive, Dreptul, nr. 4/2010, p. 169-175
Anca-Delia Lorincz, Încetarea de drept a măsurilor preventive în cazul soluţiilor de
netrimitere în judecată şi necesitatea corelării dispoziţiilor în domeniu, ulterior modificărilor
operate prin Legea nr. 202/2010, Dreptul, nr.9/2011, p. 212-218
Andreea Dumitrescu, Arestul preventiv - caracter obligatoriu sau excepţional? , Curierul
Judiciar, nr. 6/2010 - pag. 344-346
Cristina Rotaru, Jurisprudenţa CEDO şi arestarea preventivă, Curierul Judiciar, nr.
9/2010 - pag. 524-530
Liviu Herghelegiu, Câteva consideraţii referitoare la aplicarea art. 20 din Constituţia
României republicată, cu referire la instituţia arestării preventive, Dreptul nr. 2/2011, p. 180184
GABRIEL ADRIAN NASUI: Arestarea preventivă in noua reglementare a Codului de
procedură penală, Dreptul, Nr. 2/2004, (pag. 147-154)
ADRIAN-ANDREI GEORGESCU; LIVIU-NARCIS PARVU: Prelungirea duratei arestării
preventive in noua reglementare, Dreptul, Nr. 8/2004, (pag. 175-182)
Bogdan Florin Micu, Protecţia naţională a libertăţii ca drept fundamental. Instrumente
juridice şi garanţii , Pandectele Române, nr. 12/2009 - pag. 81-106
Ovidiu Musta: Discuţii în legătură cu interpretarea sintagmei "instanţa căreia i-ar reveni
competenţa să judece cauza în fond "prevăzută în art. 1491 alin. 2 din Codul de procedură
penală, Dreptul nr. 7/2010 - pag. 175-179
ADRIAN-ANDREI GEORGESCU: Calea de atac împotriva încheierii prin care s-a dispus
prelungirea duratei arestării preventive, Dreptul, Nr. 9/2004, (pag. 210-212)
VALERICA DABU, MAXIMILIAN BALASESCU:
Despre constituţionalitatea noilor
dispoziţii privind masurile preventive, Dreptul, Nr. 5/2004, (pag. 175-184)
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TAMARA MANEA: Probleme ivite cu ocazia aplicării in practica a noilor dispoziţii
procedurale prevăzute de Legea nr. 281/2003 si Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr.
109/2003 privind modificarea si completarea Codului de procedura penala, Dreptul, Nr. 7/2004,
(pag. 150-154)
Maria-Elena Covaciu: Scurte reflecţii în legătură cu promovarea recursului împotriva
încheierii de luare a măsurii preventive a arestării faţă de inculpatul dispărut, aflat în străinătate
sau care se sustrage de la urmărire penală sau de la judecată, Dreptul nr. 5/2010 - pag. 166-168
LIVIU-NARCIS PARVU: Arestarea preventiva in cursul urmăririi penale, Dreptul, Nr.
3/2004, (pag. 28-44)

Cristian Dobre, Magdalena Dobre: Calcularea termenelor reţinerii şi arestării preventive,
Dreptul nr. 9/2009 - pag. 192-197
Magdalena Iordache: Posibilitatea verificării legalităţii şi/sau temeiniciei măsurii arestării
preventive cu ocazia prelungirii ori menţinerii ulterioare a măsurii în aceeaşi cauză , Dreptul nr.
8/2009 - pag. 190 -195
Remus Ionescu, Implicaţiile nerespectării termenului de 5 zile prevăzut în art. 160
C.proc.pen. cu ocazia verificării din oficiu, în camera de consiliu, a legalităţii şi temeiniciei
arestării preventive, potrivit art. 3001 C.proc.pen., Dreptul, nr. 8/2013, p. 215-225
Viorel Gheorghe Gavra, Laviniu Uşvat: Limitele controlului jurisdicţional efectuat în
baza art. 300 din Codul de procedură penală, Dreptul, nr. 3/2010 - pag. 227-234
Cătălin Manea: Ascultarea învinuitului sau inculpatului de către procuror înainte de a
formula propunerea luării măsurii arestării preventive , DREPTUL nr. 10/2008- pag. 159-162
VALERICĂ DABU: Cazurile în care se poate dispune arestarea prevăzută de art. 148 lit. e
şi h din Codul de procedură penală. Ordine de drept. Ordine publică. Ordine constituţională.
Pericol social al faptei. Pericol social al infracţiunii. Pericol concret pentru ordinea publică. În
cursul urmăririi penale şi instanţa poate dispune obligarea de a nu părăsi ţara, Dreptul nr.
6/2005, p. 159-180
LEONTIN CORAŞ, ŞTEFAN FĂT: Arestarea preventivă. Încetarea de drept a măsurii
arestării preventive a inculpatului , Dreptul nr. 6/2005, p. 181-184
LEONTIN CORAŞ: Cazurile în care se poate dispune arestarea inculpatului potrivit art.
148 din Codul de procedură penală modificat şi completat prin Legea nr. 356/2006 şi prin
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2006 , DREPTUL nr. 5/2007- pag. 185-191
RĂZVAN PĂTRU: Consideraţii teoretice privind pericolul pentru ordinea publică în
cazul lăsării în libertate a unui acuzat fără ocupaţie , DREPTUL Nr. 8/2005, - pag. 185-191
IOAN GÂRBULEŢ: Instanţa competentă să dispună arestarea preventivă în situaţia
reunirii cauzelor , Dreptul nr. 12/2005- pag. 221-227
MIHAIL UDROIU: Termenul rezonabil al arestării preventive , DREPTUL nr. 3/2007pag. 139-154
LEONTIN CORAŞ: Arestarea preventivă. Termenul rezonabil al măsurii arestării
preventive a inculpatului, Dreptul nr. 9/2005, p.203-206
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DANIELA PEICU: Dacă recurgerea abuzivă la cererea de recuzare poate constitui motiv
de menţinere sau prelungire a arestării preventive , Dreptul nr. 4/2006- pag. 223-225
RĂZVAN PĂTRU: Efectul suspensiv de executare al recursului formulat
împotriva încheierilor prin care instanţa se pronunţă asupra măsurilor preventive în cursul
judecăţii. Momentul punerii în libertate a inculpatului în cazul revocării arestării preventive ,
Dreptul nr. 4/2006 - pag. 225-233
EUGEN MORTU, GIGEL POTRIVITU: Este obligatorie prezenta inculpatului arestat la
judecarea recursului declarat împotriva încheierilor privind masurile preventive? , Dreptul, Nr.
3/2004, (pag. 210-212)
Considerații referitoare la obligația de verificare, în cursul judecății, a legalității și
temeiniciei măsurii arestării preventive a inculpatului în lipsa acestuia, Gheorghe Biolan,
Dreptul, nr. 5/2012, pag. 176-180
Costică Diţă: Regimul juridic al măsurilor asigurătorii care se pot lua în faza urmăririi
penale faţă de partea responsabilă civilmente, Dreptul nr. 5/2010 - pag. 169-176
GHEORGHE JOSAN; TEODOR-NARCIS GODEANU: Măsura asigurătorie a popririi în
procesul penal , Dreptul nr. 4/2006- pag. 219-222
Costel Niculeanu: Considerente referitoare la posibilitatea şi limitele contestării
sechestrului asigurător instituit în vederea asigurării reparării pagubei cauzate prin săvârşirea
infracţiunii , Dreptul nr. 8/2009 - pag. 184-189
Dorel George Matei: Regimul derogator al sechestrului asigurător şi al confiscării în
cadrul infracţiunii de spălare a banilor, Dreptul, nr. 6/2008 - pag. 268
Posibilitatea aplicării măsurilor asiguratorii asupra bunurilor terților în cazul săvârșirii
infracțiunii de spălare a banilor, Elena Cazan, Dreptul, nr. 6/2012, pag. 186-197
Minodora Ioana Rusu, Observaţii critice privind executarea ordinelor de
indisponibilizare a bunurilor sau a probelor în Uniunea Europeană, Dreptul, nr. 4/2010, p. 152168
IOAN GÂRBULEŢ: Natura juridică a termenului de 60 de zile instituit de articolul
160 din Codul de procedură penală , Dreptul nr. 1/2006 - pag. 218-222
b

VASILE PĂTULEA: Sinteză teoretică şi de practică a Curţii Europene a Drepturilor
Omului în legătură cu prevederile art. 6 din Convenţia europeană a drepturilor omului şi
libertăţilor fundamentale. Domeniul de aplicare. Temeinicia acuzaţiilor în materie penală (V) ,
DREPTUL nr. 9/2006- pag. 246-264
IOAN CRISTIAN UŢA: Verificări privind arestarea inculpatului în cursul judecăţii garanţie împotriva menţinerii arbitrare a măsurii preventive , DREPTUL Nr. 2/2006 - pag. 216221
IOAN GÂRBULEŢ: Nulităţile actului prin care se dispune arestarea preventivă,
DREPTUL Nr. 2/2006 - pag. 222-229
ADINA LUPEA: Conţinutul hotărârii prin care se soluţionează propunerea de arestare
preventivă. Limitele sesizării. Incompatibilitate - pag. 230-237
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VASILE PAVEL: Din nou despre incompatibilitatea judecătorului care a emis mandat de
arestare preventivă de a participa la judecarea în fond a cauzei , Dreptul nr. 6/2005, p. 192-196
Dumitru Virgil Diaconu: Privire critică asupra hotărârii instanţei de recurs prin care s-a
casat încheierea primei instanţe întrucât procurorul a comis exces de putere prin calificarea
greşită a faptei ce a atras inadmisibilitatea cererii de liberare provizorie DREPTUL nr. 6/2009pag. 198-203
MIHAIL UDROIU: Liberarea provizorie , Dreptul nr. 5/2005, p. 231-248
Cătălin Manea: Ascultarea învinuitului sau inculpatului de către procuror înainte de a
formula propunerea luării măsurii arestării preventive , DREPTUL nr. 10/2008- pag. 159-162

Dumitru Rebegea: Aspecte privind aplicarea şi interpretarea dispoziţiilor legale
referitoare la instituţia prelungirii arestării preventive , DREPTUL nr. 2/2009- pag. 183
Considerații teoretice și practice referitoare la dispozițiile art. 159 alin. (8) fraza a II-a
din Codul de procedură penală, Leontin Coraş, Dreptul, nr. 9/2012, pag. 196-201
Aplicarea dispozițiilor art. 20 din Constituția României, republicată, în materia
recursului penal reglementat de dispozițiile art. 141 alin. (1) teza a doua din Codul de procedură
penală, Marius Andreescu, Dreptul, nr. 6/2012, pag. 207-219
LEONTIN CORAŞ: Emiterea mandatului de arestare preventivă în cazul admiterii
recursului parchetului , Dreptul nr. 4/2006- pag. 234-235
Cătălin Oncescu: Incompatibilitatea judecătorilor privind instituţia măsurilor preventive
, DREPTUL Nr. 9/2008- pag. 181-185
ADINA LUPEA: Conţinutul hotărârii prin care se soluţionează propunerea de arestare
preventivă. Limitele sesizării. Incompatibilitate - pag. 230-237
Costel Niculeanu: Inadmisibilitatea excepţiei de suspendare a judecăţii propunerii de
arestare preventivă formulată în faza de urmărire penală datorită ridicării excepţiei de
neconstituţionalitate a unor prevederi ale articolului 148 din Codul de procedură penală ,
DREPTUL nr. 2/2009- pag. 192
Mihail Udroiu, Ovidu Predescu: Dreptul persoanei private de libertate de a fi informată
asupra motivelor arestării sau detenţiei , DREPTUL nr. 10/2008- pag. 241-245
Magdalena Iordache: Admisibilitatea verificării legalităţii obţinerii mijloacelor de probă
cu ocazia luării, prelungirii sau menţinerii arestării preventive DREPTUL nr. 6/2009 - pag. 204
Oana Maria Călian: Discuţii referitoare la admisibilitatea recursului procurorului
împotriva încheierii prin care prima instanţă a respins propunerea de arestare preventivă a
inculpatului în cursul judecăţii , DREPTUL nr. 10/2008- pag. 163-165
IOAN DOLTU: Natura si regimul juridic ale măsurii preventive constând in obligaţia
învinuitului sau inculpatului de a nu parasi localitatea, Dreptul, Nr. 2/2004, (pag. 155-157)
ALEXANDRU TUCULEANU: O noua măsura preventiva. Obligarea de a nu parasi tara ,
Dreptul, Nr. 3/2004, (pag. 21-27)
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Costel Niculeanu: Opinie referitoare la încetarea de drept a măsurii obligării de a nu
părăsi localitatea dacă instanţa omite să se pronunţe asupra acesteia conform art. 350 alin. 1 din
Codul de procedură penală DREPTUL nr. 6/2009- pag. 210-215

Dumitru Virgil Diaconu: Problema dublului grad de jurisdicţie în cazul aplicării
articolului 146 alineatul 11 cu referire la măsura obligării de a nu părăsi localitatea sau ţara ,
DREPTUL Nr. 12/2008- pag. 212 -217
Dumitru Rebegea: Reflecţii cu privire la aplicarea dispoziţiilor art. 160 3 din Codul de
procedură penală ce reglementează instituţia modificării sau ridicării controlului judiciar ,
DREPTUL nr. 1/2009- pag. 152-155
1

Condițiile liberarii provizorii, Adrian Fanu-Moca, Dreptul, nr. 6/2012, pag. 171-185
Marius Gabriel Săndulescu: Controverse în legătură cu natura juridică a liberării
provizorii şi incompatibilitatea acesteia cu arestarea preventivă , DREPTUL nr. 10/2008- pag.
166-169
Ioan Lazăr, Discuţii în legătură cu liberarea provizorie sub control judiciar, Dreptul, nr.
3/2011, p. 188-202
Hotărâre judecătorească penală prin care s-a dispus interzicerea exercitării activităţii
unui primar, care este judecat sau cercetat în stare de libertate , cu notă de Gigel Potrivitu,
Dreptul, nr. 3/2011, p. 223-226
Gheorghe Biolan: Verificarea temeiniciei şi legalităţii măsurii arestării preventive în
calea de atac a participanţilor la procesul penal , DREPTUL nr. 8/2008- pag. 215-217
Mihaela Laura Pamfil, Punerea sub control judiciar, Revista de drept penal, nr. 2/2010, p.
83-90
Gigel Potrivitu, Alexandra Sibinovici: Discuţii cu privire la unele situaţii de încetare a
măsurilor preventive DREPTUL nr. 6/2009- pag. 216-219
LEONTIN CORAŞ: Consideraţii în legătură cu încheierile prin care se dispune
menţinerea arestării preventive , Dreptul nr. 3/2006, pag. – 224-226
ŞTEFAN PISTOL: Necesitatea întocmirii minutei încheierii în materia măsurilor
preventive şi sancţiunea neîntocmirii acesteia , Dreptul nr. 3/2006, pag. – 227-234
DANIEL SOARE: Măsura de siguranţă a interdicţiei de a reveni in locuinţa familiei pe o
perioada determinată, Dreptul, Nr. 2/2004, (pag. 158-168)
Urmărirea penală

Aspecte referitoare la incompatibilitatea în faza actelor premergătoare și situația
prevăzută în art.48 alin. (1) lit. d) din Codul de procedură penală, Daniel Vale, Nicolae-Dragos
Ploesteanu, Dreptul, nr. 5/2012, pag. 162-175
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Sumare reflecții asupra Legii nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile
publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii , Vasile Tiple,
Dreptul, nr. 9/2012, pag. 168-181
Reflecții referitoare la actele organelor de urmărire penală în concepția noului Cod de
procedură penală, Nicolae Grofu, Dreptul, nr. 9/2012, pag. 110-116
Consultarea dosarului in cursul urmăririi penale, de la o soluţionare neuniforma in
condiţiile actualului Cod de procedura penala la o reglementare expresa in noul Cod de
procedura penala, Mircea I. Damaschin, Dreptul, nr. 1/2013, pag. 211-222
Ionel GRIGORIE, Restrângerea exerciţiului dreptului la apărare. Dreptul de acces la
dosarul de urmărire penală , Pandectele române, nr. 10/2011, p. 119-127
Octavian Popescu, Germin Petcu, Controlul de legalitate a actelor procurorului în faza
urmăririi penale, din perspectiva termenului rezonabil şi accesului la justiţie, Revista română de
jurisprudenţă, nr. 1/2012, p. 277-283
Sorina Siserman, Câteva consideraţii legate de faza de urmărire penală reglementată de
noul Cod de procedură penală , Revista română de jurisprudenţă, nr. 6/2011, p. 199-211,
Horia Diaconescu, Diana Elena Răducan-Morega: Reflecţii în legătură cu
neconstituţionalitatea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul Naţional
Anticorupţie , Dreptul nr. 11/2010 - pag. 181
Dan Apostol, Nae Laurenţiu, Natura juridică a actelor premergătoare, Revista de drept
penal, 2/2010, p. 120-124
MIRCEA DUTU: Semnificaţii procedural-penale ale dreptului la tăcere, Dreptul, Nr.
12/2004, (pag. 173-188);
NICOLAE SANDULESCU: Considerente de ordin teoretic si practic in implementarea
Regulamentului de aplicare a Legii nr. 682/2002 privind protecţia martorilor, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 760/2004, Dreptul, Nr. 12/2004, (pag. 223)
LIVIU HERGHELEGIU:
Tâlhărie in modalitatea prevăzuta de art. 211 alin. 21 din
Codul penal. Competenta materiala in soluţionarea cauzei, Dreptul, Nr. 5/2004, (pag. 150-152)
Mihai Apetrei, Versavia Brutaru: Formele activităţii organelor de cercetare penală ale
poliţiei judiciare, Dreptul 10/2009 - pag. 156-162
ANCA-LELIA LORINCZ: Organele de urmărire penală si organele cu atribuţii de
constatare, din perspectiva modificărilor legislative intervenite prin Legea nr. 281/2003,
Dreptul, Nr. 2/2004, (pag. 175)
Alexandru Ţuculeanu: Efectuarea anumitor acte de cercetare penală de către organele
poliţiei judiciare potrivit art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind
Direcţia Naţională Anticorupţie , Dreptul nr. 9/2009 - pag. 206-209
TAMARA MANEA: Confirmarea de către procuror a rezoluţiei si a procesului-verbal de
începere a urmăririi penale, emise de organul de cercetare penală, Dreptul, Nr. 11/2004, (pag.
218-221)
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Mihai Viorel Tudoran: Consideraţii referitoare la nerespectarea dispoziţiilor legale
privind autorizarea interceptării şi înregistrării de sunete şi imagini , Dreptul nr. 12/2010 - pag.
223-240
Nicu Jidovu: Interceptările şi înregistrările audio sau video prevăzute în art. 911 din
Codul de procedură penală în jurisprudenţa Curţii Constituţionale, Dreptul nr. 7/2010 - pag.
170-174
Nicolae Grofu: Înregistrările audio sau video şi înregistrările de sunet sau imagine distincţii în cazul constatării infracţiunii flagrante, Dreptul nr. 9/2009 - pag. 210-218
Radu Slăvoiu: Discuţii privind interceptările şi înregistrările audio sau video în faza
actelor premergătoare, Dreptul nr. 5/2010 - pag. 177
GHEORGHE COCUTA, MAGDA COCUTA: Înregistrarea audio efectuata de denunţător
in condiţii de clandestinitate nu este mijloc de proba. Competenta procurorului de a certifica o
asemenea înregistrare. Art. 91^ alin. 2 din Codul de procedura penala, Dreptul, Nr. 7/2004, (pag.
155-160)
NICOLAE VADUVA: Posibilităţi si limite ale constatărilor tehnico-ştiinţifice si ale
expertizelor in investigarea criminalistică a evenimentelor rutiere, Dreptul, Nr. 12/2004, (pag.
170-172)
GHEORGHITA MATEUT, DALINA GROZA: Rolul actual si potenţial al serviciilor de
reintegrare socială si supraveghere de pe lângă tribunale in faza de urmărire penală, in lumina
dreptului intern si a dreptului comparat, Dreptul, Nr. 11/2004, (pag. 253)
AUGUSTIN LAZAR: Domeniile activităţii specialistului criminalist si incompatibilitatea
cu poziţia procesuală a organului de cercetare penală , Dreptul nr. 10/2004, (apg. 165-174)
MIRCEA DAMASCHIN: Contactul intre apărător si învinuit ori inculpatul aflat in stare
de reţinere ori arestare preventivă pe parcursul urmăririi penale, Dreptul, Nr. 12/2004, (pag.
189-192);
Vicenţiu-Răzvan Gherghe: Implicaţiile procesuale ale instituţiei extinderii cercetării
penale, Dreptul nr. 9/2009 - pag. 181-191
Lucian-Sorin Stănescu, Observaţii critice asupra instituţiei procesuale a extinderii
urmăririi penale, Dreptul nr. 2/2011, p. 161-180
ALEXANDRU ŢUCULEANU: Ridicarea de obiecte sau înscrisuri în lumina modificărilor
aduse Codului de procedură penală prin Legea nr. 281/2003 , Dreptul nr. 5/2005, p. 229-230
MIHAIL UDROIU: Legea nr. 480/2004 privind modificarea şi completarea Codului de
procedură penală , Dreptul nr. 5/2005, p. 34-36
IULIANA CRIŞAN, MARIAN TRUŞCĂ: Aplicabilitatea dispoziţiilor Legii nr. 544/2001
în cazul actelor de urmărire penală , Dreptul nr. 7/2005, p. 169-171
IOAN DOLTU: Unele consideraţii în legătură cu actul procesual al începerii urmăririi
penale în cazul infracţiunilor în care urmărirea penală se efectuează obligatoriu de procuror ,
Dreptul nr. 7/2005, p. 172-176
MAGDALENA IORDACHE: Consideraţii în legătură cu actul procesual al începerii
urmăririi penale în cazul infracţiunii de audienţă, precum şi în situaţia aplicării dispoziţiilor art.
335, 336, 337 din Codul de procedură penală , Dreptul nr. 5/2006 - pag. 184-193
CONSTANTIN TĂNASE: Determinarea competenţei teritoriale a organelor de cercetare
penală , DREPTUL nr. 11/2006- pag. 223-225
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MARIUS VASILE, MIHAI VLAD: Reflecţii cu privire la efectuarea expertizei în cazul în
care urmărirea penală este începută „in rem" , Dreptul nr. 12/2005- pag. 235-236
Mihail Udroiu, Ovidiu Predescu: Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului cu
privire la agenţii provocatori , DREPTUL nr. 1/2009- pag. 242-253
MIHAIL UDROIU: Noi dispoziţii procedurale în materia combaterii traficului şi
consumului ilicit de droguri, DREPTUL Nr. 8/2005, - pag. 179-184
RADU SLĂVOIU, CĂTĂLIN DUMITRESCU: Observaţii cu privire la noua reglementare
procesual penală în materia interceptării şi înregistrării convorbirilor sau comunicărilor ,
DREPTUL nr. 2/2007- pag. 19-27
BICĂ GHEORGHE, VIOREL TEODOR GHEORGHE, ROBERT PAUL PUICĂ: Sfera
infracţiunilor în privinţa cărora se poate autoriza interceptarea şi înregistrarea convorbirilor sau
comunicărilor , DREPTUL nr. 8/2006- pag. 177-183
Alina Gentimir: Judecătorii cu atribuţii în faza de urmărire penală, din perspectiva
noului proiect al Codului de procedură penală , DREPTUL nr. 3/2009- pag. 182-189
ELENA CAZAN: Atribuţiile organelor de urmărire penală în cazul aplicării măsurilor
pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor , DREPTUL nr. 11/2006- pag. 212-222
NICULAE SANDULESCU: Consideraţii in legătura cu rolul si locul politiei judiciare in
cadrul organelor de urmărire penala, Dreptul, Nr. 8/2004, (pag. 197-206)
Olguţa Lungu-Tranole: Discuţii privind verificarea soluţiei procurorului de către primul
procuror, în cazul sesizării prin plângeri formulate de mai multe părţi , DREPTUL nr. 3/2009pag. 193-197
Horia-Mihai Diaconescu, Ruxandra Răducanu: Consideraţii referitoare la incidenţa
principiului non reformatio in peius în faza de urmărire a procesului penal , DREPTUL Nr.
9/2008- pag. 138-152
Viorel Gheorghe Gavra, Laviniu Uşvat: Nelegalitatea cenzurării de către judecător a
modului de preluare a unei cauze de la parchetul ierarhic inferior , DREPTUL Nr. 9/2008- pag.
157-164
OANA SCHMIDT HAINEALA: Despre dreptul procurorului ierarhic superior de a
infirma actele sau masurile procurorului din subordine si termenul in care acest drept poate fi
exercitat, Dreptul, Nr. 8/2004, (pag. 149-152)
Gigel Potrivitu, Daniel Soare: Consideraţii cu privire la dreptul apărătorului de a asista la
efectuarea oricărui act de urmărire penală , DREPTUL nr. 1/2009- pag. 156-164
CAMIL TĂNĂSESCU, GABRIEL TĂNĂSESCU, DANIEL ISPAS: Propunere de lege
ferenda privind consemnarea într-o încheiere de şedinţă a discuţiilor în faza urmăririi penale ,
DREPTUL nr. 1/2007- pag. 193-195
MARIUS VASILE: Aspecte practice privind confirmarea începerii urmăririi penale ,
DREPTUL nr. 5/2007 - pag. 240-243
Mihail Udroiu, Ovidiu Predescu: Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului cu
privire la agenţii provocatori , DREPTUL nr. 1/2009- pag. 242-253
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Voicu Puşcaşu, Agenţi sub acoperire. Provocarea ilegală a infracţiunii. Consideraţii (I) ,
Caiete de drept penal, nr. 2/2010, p. 29-74
Alexandru Ţuculeanu: Actele premergătoare efectuate de investigatorii sub acoperire ,
DREPTUL Nr. 12/2008 - pag. 204-211
LIVIU HERGHELEGIU: Despre posibilitatea instanţei de judecată de a cunoaşte
identitatea reală a investigatorului sub acoperire , Dreptul nr. 5/2005, p. 253-256
CARMEN-SILVIA PARASCHIV, MIRCEA DAMASCHIN: Începerea urmăririi penale de
către instanţa de judecată în ipoteza constatării săvârşirii unei infracţiuni de audienţă.
Încălcarea principiului separaţiei funcţiilor judiciare în procesul penal - pag. 159-165
GABRIELA CRISTINA FRENŢIU: Executarea dispoziţiilor civile dintr-o ordonanţă de
scoatere de sub urmărire penală , Dreptul 7/2006- pag. 106-110
ION RISTEA: Restituirea cauzei la procuror pentru refacerea urmăririi penale, fara a
mai fi pusa in mişcare acţiunea penala pentru noile fapte, Dreptul, Nr. 4/2004, (pag. 200-202)
MIHAI UDROIU: Plângerea împotriva masurilor si actelor de urmărire penala, Dreptul,
Nr. 8/2004, (pag. 183-196)
Anamaria Groza, Câteva reflecţii pe marginea art. 278 1 alin. (8) lit. b) şi lit. c)
C.proc.pen., Curierul Judiciar, nr. 1/2010 - pag. 41-45
Teodora Gheorghe-Sorescu, Prin aplicarea deciziei nr. 48/2007 pronunţate de Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie în interesul legii se încalcă dreptul părţilor la un proces echitabil,
Dreptul nr. 9/2010, p. 178-191
Iuliana Ciolcă, Consecinţele asupra echitabilităţii procedurii în cazul nesoluţionării, în
termenul prevăzut de lege, de către procurorul ierarhic superior, a plângerii împotriva soluţiei
de netrimitere în judecată, Dreptul nr. 9/2010, p. 191-196

Livrarea supravegheată – tehnica specială de supraveghere și cercetare în cazul
infracțiunilor privind traficul ilicit de droguri , Cristian-Eduard Stefan, Dreptul, nr. 6/2012, pag.
198-206
Judecata

Sesizarea instanţei. Cereri
Considerații referitoare la verificarea regularității actului de sesizare a instanței potrivit
art. 300 C. pr. pen, Anastasiu Crișu, Dominic Pop, Dreptul, nr. 10/2012, pag. 236-248
Teodor Manea, Natura juridică a rechizitoriului şi sfera de aplicare a articolului 300 din
Codul de procedură penală , Revista Română de Jurisprudenţă, nr. 2/2012, pag. 272-282
Societate de servicii de investiţii ﬁnanciare cu o dublă calitate procesuală în latura civilă:
parte civilă şi parte responsabilă civilmente. Înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave.
Delapidare cu consecinţe deosebit de grave. Cerere esenţială. Disjungerea soluţionării acţiunii
civile. Incompatibilitate legală între extinderea acţiunii penale şi procedura simpliﬁ cată.
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Nemotivarea hotărârii de condamnare de prima instanţă de control judiciar. Neagravarea
situaţiei în propria cale de atac a părţilor cu interese contrarii I.C.C.J., Secţia penală, Decizia nr.
3777/19.11.2012 (cu notă de Daniel-Cătălin VELICU), Curierul judiciar, nr. 3/2013, pag. 153161
GHEORGHE VOINEA: Un alt mod de sesizare a instanţei penale, Dreptul, Nr. 5/2004,
(pag. 164-174)
Recunoaşterea vinovăţiei
Silviu-Daniel Socol, Câteva consideraţii cu privire la reglementările legale naţionale
privind noţiunea de justiţie negociată, Caiete de drept penal, nr. 1/2013, pag. 35-48
Considerații referitoare la controversata implementare a procedurii instituite de art. 320
alin. 1 din Codul de procedura penală , Natalia Saharov, Brindusa Camelia Gorea, Dreptul, nr.
8/2012, pag. 171-204
Ioan Gârbuleţ, Recunoaşterea vinovăţiei în procesul penal român , Revista română de
jurisprudenţă, nr. 3/2011, p. 269-288
Ioan Griga, Reflecţii asupra recunoaşterii vinovăţiei, Revista de drept penal, nr. 3/2011,
p. 52-56
Tiberiu MEDEANU, Stabilirea încadrării juridice în corelare cu recunoaşterea vinovăţiei ,
Pandectele române, nr. 9/2011, p. 67
Societate de servicii de investiţii ﬁnanciare cu o dublă calitate procesuală în latura civilă:
parte civilă şi parte responsabilă civilmente. Înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave.
Delapidare cu consecinţe deosebit de grave. Cerere esenţială. Disjungerea soluţionării acţiunii
civile. Incompatibilitate legală între extinderea acţiunii penale şi procedura simpliﬁcată.
Nemotivarea hotărârii de condamnare de prima instanţă de control judiciar. Neagravarea
situaţiei în propria cale de atac a părţilor cu interese contrarii I.C.C.J., Secţia penală, Decizia nr.
3777/19.11.2012 (cu notă de Daniel-Cătălin VELICU), Curierul judiciar, nr. 3/2013, pag. 153161
Claudia Roşu, Adrian Fanu-Moca, Procedura specială de judecată reglementată de art.
1
320 din Codul de procedură penală, Dreptul, nr. 8/2011, p. 178-189
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
Liviu Herghelegiu, Gabriela Lenghel: Controverse privind aplicabilitatea art.
1
320 C.proc.pen. în cazul rejudecării după extrădare, Curierul Judiciar nr. 4/2012, p.239-240

Alte aspecte care ţin de procedura de judecată
ALINA GENTIMIR: Imparţialitatea instanţelor judecătoreşti in lumina Convenţiei
europene a drepturilor omului si a libertăţilor fundamentale, Dreptul", Nr. 11/2004, (pag. 142151);
HORIA DIACONESCU: Noi limitări aduse principiului oficialităţii procesului penal
prin prevederile art. 278^1 din Codul de procedura penala, Dreptul, Nr. 3/2004, (pag. 160-171)
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Mihail Udroiu, Ovidiu Predescu: Standardele europene în domeniul publicităţii
procedurii în faţa instanţei şi a publicităţii pronunţării hotărârilor judecătoreşti , DREPTUL Nr.
12/2008- pag. 279-284
Dumitru Rebegea: Procedura de rejudecare a inculpatului judecat sau condamnat în
lipsă, în caz de extrădare , DREPTUL nr. 10/2008- pag. 190-194
Liviu Herghelegiu, Gabriela Lenghel: Controverse privind aplicabilitatea art.
1
320 C.proc.pen. în cazul rejudecării după extrădare, Curierul Judiciar nr. 4/2012, p.239-240
Daniel Grădinaru: Garanţia rejudecării persoanei judecate şi condamnate în lipsă, cu
ocazia executării unui mandat european de arestare, Curierul Judiciar nr. 4/2012, p.251-255
Ciprian Coadă: Sinteză teoretică şi practică privind unele aspecte procesuale referitoare
la soluţionarea cauzelor penale cu minori , DREPTUL nr. 8/2008- pag. 181-205
Eugen Citirigă: Discuţii referitoare la extinderea procesului penal cu privire la alte
persoane , DREPTUL nr. 8/2008- pag. 206-207
EUGEN MORTU, GIGEL POTRIVITU: Este obligatorie prezenta inculpatului arestat la
judecarea recursului declarat împotriva încheierilor privind masurile preventive? , Dreptul, Nr.
3/2004, (pag. 210-212)

Excepţie de neconstituţionalitate
Iuliana Ciolcă, Inadmisibilitatea excepţiei de neconstituţionalitate când este invocată în
susţinerea altor excepţii (cereri) , Curierul Judiciar, nr. 12/2009 - pag. 708-710
Iuliana Ciolcă, Inadmisibilitatea excepţiei de neconstituţionalitate când este invocată în
susţinerea altor excepţii (cereri) , Revista de drept penal nr. 1/2010, p. 127-130
Efectele deciziilor Curții Constituționale pronunțate [în temeiul art. 146 lit. d) din
Constituția României] în dinamica aplicării lor, Senia Mihaela Costinescu, Karoly Benke,
Dreptul, nr. 10/2012, pag. 104-128
Marieta Safta, Karoly Benke, Obligativitatea considerentelor deciziilor Curţii
Constituţionale, Dreptul nr. 9/2010, p. 28-56
Liviu Herghelegiu, Ovidiu Predescu, Suspendarea judecării cauzei pe perioada
soluţionării excepţiei de neconstituţionalitate în lumina exigenţelor art. 6 din CEDO, cu referire
specială la domeniul procedurii penale, Dreptul nr. 9/2010, p. 196-200
Leontin Coraş: Consideraţii referitoare la formularea unei excepţii de
neconstituţionalitate într-un recurs inadmisibil, precum şi la instanţa competentă să sesizeze
Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate , DREPTUL nr. 7/2008- pag. 238243
Leontin Coras, Consideratii critice asupra ridicarii succesive, in aceeasi faza procesuala, a
unor exceptii de neconstitutionalitate care au fost respinse anterior de Curtea Constitutionala,
Dreptul, nr. 7/2009
Costel Niculeanu: Inadmisibilitatea excepţiei de suspendare a judecăţii propunerii de
arestare preventivă formulată în faza de urmărire penală datorită ridicării excepţiei de
neconstituţionalitate a unor prevederi ale articolului 148 din Codul de procedură penală ,
DREPTUL nr. 2/2009- pag. 192
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Citarea părţilor. Prezenţa şi reprezentarea inculpatului. Participarea martorilor
MIHAI VIOREL TUDORAN: Citarea învinuitului sau inculpatului în străinătate ,
Dreptul 7/2006- pag. 200-205
IOAN ŞANDRU; II. TEODOR NARCIS GODEANU: Citarea inculpatului în procesul
penal. Suplinirea citării prin alte acte , Dreptul nr. 5/2006- pag. 194-198
GIGEL POTRIVITU: Discuţii în legătură cu mandatul de aducere , DREPTUL Nr. 2/2006
- pag. 209-212
ION RUSU; TOADER HAJ:
Executarea mandatului de aducere. Opinii critice.
Propuneri "de lege ferenda", Dreptul, Nr. 6/2004, (pag. 188-195)
NICOLAE SANDULESCU: Considerente de ordin teoretic si practic in implementarea
Regulamentului de aplicare a Legii nr. 682/2002 privind protecţia martorilor, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 760/2004, Dreptul, Nr. 12/2004, (pag. 223)
VASILE TIMOFTE: Examen critic al unor soluţii adoptate de organele judiciare prin
înfrângerea principiului oficialităţii procesului penal , Dreptul 7/2006- pag. 194-199
HORIA DIACONESCU: Noi limitări aduse principiului oficialităţii procesului penal
prin prevederile art. 278^1 din Codul de procedura penala, Dreptul, Nr. 3/2004, (pag. 160-171)
IOAN BURLACU:
Aprecieri pe marginea modificărilor aduse art. 304 din Codul de
procedura penala prin Legea nr. 281/2003, Dreptul, Nr. 5/2004, (pag. 5-7)
CARMEN SILVIA PARASCHIV, MIRCEA DAMASCHIN: Reprezentarea învinuitului in
faza de judecată, Dreptul nr. 10/2004, (pag. 199-203)
Dumitru Virgil Diaconu: Neimpunerea asistenţei juridice obligatorii în cazul revocării
suspendării executării pedepsei sub supraveghere pentru nerespectarea cu rea-credinţă a
măsurilor stabilite de instanţă, Dreptul nr. 11/2009 - pag.155-159

Dreptul la tăcere. Declaraţiile inculpatului
MIRCEA DUTU: Semnificaţii procedural-penale ale dreptului la tăcere, Dreptul, Nr.
12/2004, (pag. 173-188);
IOAN DOLTU: Efectele omisiunii ascultării învinuitului după citirea actului de sesizare
al instanţei , DREPTUL Nr. 2/2006- pag. 189-196
VASILE PĂTULEA: Sinteză teoretică şi de practică judiciară a Curţii Europene a
Drepturilor Omului în legătură cu art. 6 din Convenţia europeană a drepturilor omului şi a
libertăţilor fundamentale. Dreptul la un proces echitabil. Garanţii privitoare la desfăşurarea
corectă a procesului. Cerinţe implicite. Motivarea hotărârilor şi dreptul la tăcere al acuzatului
(III) , DREPTUL nr. 5/2007 - pag. 264-270
RĂZVAN PĂTRU: Efectele omisiunii audierii inculpatului după citirea actului de
sesizare , Dreptul nr. 1/2006 - 223-232
23

Administrarea probelor
GHEORGHITA MATEUT: O noutate pentru procedura penala romana: invalidarea
probelor obţinute in mod ilegal, Dreptul, Nr. 7/2004, (pag. 133-144)
VALERICA ŢARĂLUNGĂ: Cadrul principial şi practic în care se realizează
administrarea probatoriului în procesul penal , DREPTUL nr. 9/2006- pag. 217-226
VASILE PĂTULEA: Conţinutul şi funcţionalitatea principiului oficialităţii în
administrarea probatoriului în procesul penal DREPTUL nr. 12/2006- pag. 195-215
Ciprian Coadă: Relevanţa probatorie a interceptărilor audio sau video autorizate în faza
actelor premergătoare, Dreptul nr. 9/2009 - pag. 198-204
Nicolae Grofu: Înregistrările audio sau video şi înregistrările de sunet sau imagine distincţii în cazul constatării infracţiunii flagrante, Dreptul nr. 9/2009 - pag. 210-218
ALEXANDRU TUCULEANU:
Câteva consideraţii asupra interceptărilor si
înregistrărilor audio sau video, Dreptul, Nr. 5/2004, (pag. 21-27)
ELENA ANA MIHUŢ, DEMIAN MOCA: Ascultarea martorului protejat. Protecţia
datelor de identitate ale acestuia. Forţa probantă a declaraţiilor martorului protejat , DREPTUL
nr. 6/2006 - pag. 190-200
DANIEL VOICA: Investigatorul sub acoperire, o noua instituţie a dreptului procesual
penal roman, Dreptul, Nr. 5/2004, (pag. 8-13)
ANGELA HARASTASANU, OVIDIU PREDESCU:
Investigatorul sub acoperire.
Rolul instanţelor de judecata privind activitatea acestuia , Dreptul, Nr. 5/2004, (pag. 14-20)
Valerică Dabu, Remus Borza, Investigator sub acoperire. Martor. Neconstituţionalitate,
Revista de drept penal, nr. 2/2010, p. 26-48
NICOLAE VADUVA: Posibilităţi si limite ale constatărilor tehnico-ştiinţifice si ale
expertizelor in investigarea criminalistică a evenimentelor rutiere, Dreptul, Nr. 12/2004, (pag.
170-172)
LIVIU HERGHELEGIU: Necesitatea introducerii Camerei de probaţiune în dreptul
procesual român, Dreptul nr. 10/2005, p. 124-126
NICOLAE VĂDUVA: Propuneri privind expertiza judiciară obligatorie , DREPTUL nr.
5/2007- pag. 192-194
MARIUS VASILE, MIHAI VLAD: Reflecţii cu privire la efectuarea expertizei în cazul în
care urmărirea penală este începută „in rem" , Dreptul nr. 12/2005- pag. 235-236
DORU IOAN CRISTESCU: Tehnici de obţinere a materialelor de comparaţie necesare
unor constatări şi expertize dispuse cu prilejul investigării infracţiunilor contra securităţii
naţionale şi de terorism, Dreptul nr. 7/2005, p. 191-208

Exercitarea dreptului de contrainterogare a martorilor acuzării în lumina jurisprudenței
Curții Supreme de Justiție a Statelor Unite ale Americii , Hunor Kadar, Dreptul, nr. 7/2012, pag.
184-213
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Incidente în procedura de judecată
IOAN GÂRBULEŢ: Suspendarea judecăţii în procesul penal, Dreptul nr. 10/2005, p. 139143
Teodora Gheorghe-Sorescu: Aspecte practice referitoare la constituirea completului de
divergenţă şi la formularea opiniei separate , DREPTUL Nr. 9/2008- pag. 165-171
LEONTIN CORAŞ: Consideraţii în legătură cu încheierile prin care se dispune
menţinerea arestării preventive , Dreptul nr. 3/2006, pag. – 224-226
Considerații teoretice și practice referitoare la dispozițiile art. 159 alin. (8) fraza a II-a
din Codul de procedură penală, Leontin Coraş, Dreptul, nr. 9/2012, pag. 196-201

Hotărârile
ŞTEFAN PISTOL: Necesitatea întocmirii minutei încheierii în materia măsurilor
preventive şi sancţiunea neîntocmirii acesteia , Dreptul nr. 3/2006, pag. – 227-234
LEONTIN CORAŞ: Întocmirea minutei în cauzele privind soluţionarea măsurilor
preventive , DREPTUL Nr. 2/2006- pag. 213-215
Ilie Luţă: Două soluţii contradictorii pronunţate la instanţa de fond în rezolvarea
aceleiaşi plângeri , Dreptul nr. 8/2009 - pag. 196-202
GHEORGHE MIRUTA: Nelegalitatea stabilirii onorariului avocatului, conform unui
"pact de quota litis", Dreptul, Nr. 8/2004, (pag. 94-96)
Iulius-Cezar Dumitrescu: Redeschiderea procesului penal în cazul judecării în lipsă a
persoanei condamnate, în actuala şi viitoare reglementare , Dreptul nr. 2/2010 - pag. 191-198
Marius Neculcea, Bogdan Ionescu: Inflexiuni asupra principiului in dubio pro reo ,
Dreptul nr. 11/2010 - pag. 197
VASILE PĂTULEA: Sinteză teoretică şi de practică a Curţii Europene a Drepturilor
Omului în legătură cu prevederile art. 6 din Convenţia europeană a drepturilor omului şi
libertăţilor fundamentale. Domeniul de aplicare. Temeinicia acuzaţiilor în materie penală (V) ,
DREPTUL nr. 9/2006- pag. 246-264
Mihail Udroiu, Ovidiu Predescu: Motivarea hotărârilor judecătoreşti , DREPTUL nr.
4/2009 - pag. 270-273
GHEORGHE JOSAN: Motivarea hotărârilor penale , DREPTUL nr. 3/2007- pag. 166-168
VASILE PĂTULEA: Sinteză teoretică şi de practică judiciară a Curţii Europene a
Drepturilor Omului în legătură cu art. 6 din Convenţia europeană a drepturilor omului şi a
libertăţilor fundamentale. Dreptul la un proces echitabil. Garanţii privitoare la desfăşurarea
corectă a procesului. Cerinţe implicite. Motivarea hotărârilor şi dreptul la tăcere al acuzatului
(III) , DREPTUL nr. 5/2007 - pag. 264-270
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Căi de atac
Cristina ROTARU: Posibilitatea instanţei de recurs de a agrava situaţia inculpatului
achitat din perspectiva reglementărilor interne şi a jurisprudenţei CEDO , Curierul Judiciar, nr.
1/2012, p. 44-49
Unele consideraţii referitoare la efectele recursului în procesul penal , Victor Nicolcescu
Dreptul, nr. 3/2012, pag. 157-162
Leontin Coraş, Dispoziţiile tranzitorii din Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri
pentru accelerarea soluţionării proceselor referitoare la căile de atac din perspectiva Convenţiei
(europene) pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, Dreptul, nr.
9/2011, p. 219-223
Paul Mihail Frăţilescu, Modificarea cazurilor în care hotărârile sunt supuse casării,
Revista de drept penal, nr. 3/2011, p. 129-136
Victor Nicolcescu: Opinii referitoare la consecinţele schimbării încadrării juridice a
infracţiunii asupra căilor de atac în procesul penal - pag. 230
GHEORGHE BIOLAN: Inadmisibilitatea căii de atac împotriva hotărârii de restituire a
dosarului pentru neregularitatea actului de sesizare a instanţei conform art. 300 alin. 1 şi 2 din
Codul de procedură penală şi probleme conexe , Dreptul nr. 5/2005, p. 249-252
GIGEL POTRIVITU, DANIEL SOARE: Discuţii în legătură cu efectul extensiv al
apelului şi recursului, în situaţia în care calea de atac este promovată de unul din coinculpaţi ,
DREPTUL nr. 2/2007- pag. 156-162
Remus Ionescu: Consideraţii în legătură cu efectul extensiv al apelului în situaţia în care
calea de atac este promovată de partea civilă privind latura penală a cauzei, Dreptul, nr. 7/2011,
p. 217-236
Apel. Limitele desfiinţării hotărârii atacate şi a extinderii efectului apelului. Efectul
extensiv şi efectul devolutiv. Apel declarat de procuror care a criticat sentinţa atacată numai cu
privire la o anumită persoană (Curtea de Apel Galaţi, Secţia penală, decizia nr. 395/R din 22
iunie 2005; cu note de: I. Costică Diţă; II. Teodor Narcis Godeanu) , Dreptul nr. 3/2006, pag. –
238-244
Societate de servicii de investiţii ﬁnanciare cu o dublă calitate procesuală în latura civilă:
parte civilă şi parte responsabilă civilmente. Înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave.
Delapidare cu consecinţe deosebit de grave. Cerere esenţială. Disjungerea soluţionării acţiunii
civile. Incompatibilitate legală între extinderea acţiunii penale şi procedura simpliﬁcată.
Nemotivarea hotărârii de condamnare de prima instanţă de control judiciar. Neagravarea
situaţiei în propria cale de atac a părţilor cu interese contrarii I.C.C.J., Secţia penală, Decizia nr.
3777/19.11.2012 (cu notă de Daniel-Cătălin VELICU), Curierul judiciar, nr. 3/2013, pag. 153161
GHEORGHE JOSAN: Momentul rămânerii definitive a hotărârii instanţei de apel în
materie penală , DREPTUL nr. 5/2007- pag. 195-197
Mihai Viorel Tudoran: Reflecţii asupra retragerii apelului penal , DREPTUL nr. 7/2008pag. 244-253
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HORATIUS DUMBRAVA: Indicarea ultimului act procedural rămas valabil in cazul
rejudecării , Dreptul, Nr. 8/2004, (pag. 153-158)
Magdalena Iordache: Incidenţa art. 385-9 alin. 1 pct. 14 din Codul de procedură penală
în cazul sancţiunilor aplicabile minorilor ce răspund penal, atât cu privire la măsuri educative,
cât şi referitor la pedepse , Dreptul 10/2009 - pag. 173-179
Leontin Coraş, Cazul de casare prevăzut de art. 385-9 alin.(1) pct. 17-2 din Codul de
procedură penală, din perspectiva Convenţiei (europene) pentru apărarea drepturilor omului şi
a libertăţilor fundamentale, Dreptul nr. 3/2011, p. 183-187
Doru Mercan: Efectul extensiv al recursului asupra persoanelor care au declarat recurs,
dar care a fost respins ca tardiv sau ca inadmisibil , DREPTUL nr. 8/2008- pag. 212-214
RĂZVAN PĂTRU: Efectul suspensiv de executare al recursului formulat
împotriva încheierilor prin care instanţa se pronunţă asupra măsurilor preventive în cursul
judecăţii. Momentul punerii în libertate a inculpatului în cazul revocării arestării preventive ,
Dreptul nr. 4/2006 - pag. 225-233
LEONTIN CORAŞ: Emiterea mandatului de arestare preventivă în cazul admiterii
recursului parchetului , Dreptul nr. 4/2006- pag. 234-235
CIPRIAN COADĂ: Comentarii în legătură cu unele soluţii la judecarea căilor de atac ale
apelului şi recursului. Probleme practice privind nelegala citare a părţilor , DREPTUL nr.
5/2007 - pag. 225-239
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,
Secţia penala, decizia penala nr. 670 din 5 iunie 2012), Notă de : Florin Daniel Căşuneanu,
Dreptul, nr. 12/2012, pag. 225-228
Jurisprudenţă comentată. Admisibilitatea exercitării căii de atac a recursului. Cerere de
revocare şi cerere de înlocuire a măsurii arestării preventive. Neconcordanţa dintre dispoziţiile
Codului de procedură penală şi reglementările internaţionale privind garantarea dreptului la
recurs. C.A. Piteşti, Decizia nr. 789/30.11.2010 (cu notă de Marius Andreescu) , Curierul
Judiciar nr. 4/2012, p.234-238
Oana Maria Călian: Discuţii referitoare la admisibilitatea recursului procurorului
împotriva încheierii prin care prima instanţă a respins propunerea de arestare preventivă a
inculpatului în cursul judecăţii , DREPTUL nr. 10/2008- pag. 163-165
Costel Niculeanu: Consideraţii teoretice şi practice referitoare la cazul de revizuire
prevăzut în art. 394 alin. 1 lit. c din Codul de procedură penală Dreptul nr. 5/2010 - pag. 159
Săndel Lucian Macavei: Opinii referitoare la căile de atac aplicabile hotărârilor ce
soluţionează cererea de revizuire , DREPTUL nr. 4/2009 - pag. 222 -225
Dumitru Virgil Diaconu: Incompatibilitatea prevăzută la art. 47 alin. 2 C.pr.pen. cu
referire la cazul de contestaţie în anulare prevăzut de art. 386 lit. a C.pr.pen., faza admiterii în
principiu , DREPTUL nr. 3/2009- pag. 190-192
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Dumitru Virgil Diaconu: Cazul de revizuire prevăzut în art. 394 alin. 1 lit. a C.pr.pen. şi
invocarea necunoaşterii stării de minoritate a inculpatului , Dreptul nr. 8/2009 - pag. 173-176
Mihai-Viorel Tudoran: Necesitatea introducerii în Codul de procedură penală a unui nou
caz de revizuire a hotărârilor penale definitive cu privire la încălcarea dreptului comunitar ,
Dreptul 10/2009 - pag. 180-189
Constantin Tănase, Contestaţia în anulare în noul Cod de procedură penală, , Dreptul,
nr. 8/2011, p. 47-52
Admisibilitatea contestaţiei in anulare formulate împotriva hotărârilor judecătoreşti
definitive prin care nu s-a soluţionat fondul cauzei, Florin Daniel Căşuneanu, Dreptul, nr.
11/2012, pag. 167-172
Liviu Herghelegiu, Căi extraordinare de atac. Contestaţia în anulare şi revizuirea.
Inconsecvenţe legislative Curierul Judiciar, nr. 11/2009 - pag. 651-652
Liviu Herghelegiu: Inconsecvenţe legislative în legătură cu revizuirea şi contestaţia în
anulare , Dreptul nr. 8/2009 - pag. 207-209
Elisabeta Boţian, Concluziile procurorului ierarhic superior în căile de atac declarate de
Parchet , Revista Română de Jurisprudenţă, nr. 5/2012, pag.292-294
Executarea pedepselor

Regimul juridic al executării pedepsei închisorii prin suspendare sub supraveghere in
reglementările noului Cod penal, Costel Niculeanu, Dreptul, nr. 2/2013, pag. 44-54

Nicolas QUELOZ, «Nouvelle pénologie» et pressions sécuritaires sur les prisons,
Pandectele române, nr. 3/2011, p. 87-97
Florin Cotoi: Stabilirea şi schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de
libertate, Dreptul, nr. 6/2008 - pag. 277
CRISTIAN-EDUARD ŞTEFAN: Unele aspecte reieşite din practica judiciară privitoare la
executarea mandatului de executare a pedepsei închisorii sau a pedepsei detenţiunii pe viaţă,
Dreptul nr. 11/2011, p. 254Ciprian Coadă: Aspecte procedurale privind revocarea suspendării condiţionate a
executării pedepsei, în cazul neîndeplinirii obligaţiilor civile , Dreptul nr. 12/2010 - pag. 214222
Florin Cotoi: Amânarea sau întreruperea executării pedepsei închisorii sau a detenţiunii
pe viaţă în reglementarea noului Cod de procedură penală, Dreptul, nr. 5/2011, pag. 90-124
Constantin Sima: Întreruperea executării pedepsei - condiţii de acordare şi obligaţii ale
instanţei, Dreptul nr. 11/2009 - pag. 166-169
Dumitru Rebegea: Consideraţii în legătură cu aplicarea noilor dispoziţii legale în materia
întreruperii şi amânării executării pedepsei , DREPTUL nr. 4/2009 - pag. 226-230
ION RISTEA: Dispoziţii din noul Cod penal şi din Legea nr. 294/2004 referitoare la
executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal ,
DREPTUL nr. 8/2006- pag. 136-146
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Ovidiu Musta: Unele reflecţii privitoare la interpretarea sintagmei "judecătoria în a cărei
circumscripţie se află penitenciarul" prevăzută de art. 74 alin. 5 din Legea nr. 275/2006 ,
DREPTUL nr. 3/2009- pag. 198-202
Călin Mihalaş: Scurtă analiză a atribuţiilor judecătorului delegat prin prisma Legii nr.
275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul
procesului penal , DREPTUL nr. 11/2008- pag. 209-217
Iuliana Ciolcă: Amânarea (întreruperea) executării pedepsei pe motive medicale condiţii necesare şi/sau suficiente , Dreptul nr. 8/2009 - pag. 203-207
Costel Cristinel Ghigheci: Probleme de practică judiciară în materia drepturilor
persoanelor private de libertate , DREPTUL nr. 8/2008- pag. 218-228
MAGDALENA IORDACHE: Executarea măsurilor educative ale mustrării şi libertăţii
supravegheate aplicate minorilor infractori , DREPTUL nr. 8/2006- pag. 147-156
Costel Niculeanu: Lipsa calităţii procesuale active a serviciului de probaţiune de a
formula contestaţie la executare în legătură cu măsura de supraveghere prevăzută în art. 863
alin. 1 lit. a din Codul penal - pag. 223- Dreptul, nr. 8/2010
Livia Maria Mercan, Doru Mercan: Comentariu cu privire la obligaţia acoperirii
retribuţiei cuvenite avocatului din oficiu în cazurile respingerii apelului, recursului sau cererii
inculpatului , DREPTUL nr. 10/2008- pag. 170-172
Radu-Florin Geamănu: Condiţiile materiale de detenţie ale persoanelor private de
libertate în lumina art. 3 din Convenţia (europeană) pentru apărarea drepturilor omului şi a
libertăţilor fundamentale , Dreptul nr. 12/2009 - pag. 178-189
Ioan Chiş, Progresivitatea executării pedepsei cu închisoare , Pandectele române, nr.
2/2010, p. 105-120
Dumitru Marin, Ovidiu Predescu: Consideraţii generale referitoare la serviciile şi
programele de supraveghere electronică, Dreptul nr. 4/2010, p.210-233
Traian Romulus Scriban, Suspendarea executării hotărârilor penale , [arhiva Pandectelor]
Pandectele Române, nr. 5/2013, pag. 39-41
Plângerea împotriva măsurilor/actelor procurorului
Ilie Nariţa: Evoluţii şi involuţii în ancheta penală , Dreptul nr. 5/2006 - pag. 173 -183
Costel Niculeanu, O altă opinie referitoare la regimul juridic al plângerii împotriva
soluţiei de netrimitere în judecată dispuse de procuror, Dreptul, nr. 7/2013, pag. 251-257
Leontin Coraş: Consideraţii teoretice şi practice în legătură cu plângerea în faţa instanţei
împotriva rezoluţiilor sau a ordonanţelor procurorului de netrimitere în judecată, formulată în
temeiul art. 278 din Codul de procedură penală, Dreptul nr. 10/2005., p. 154-163
1
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Alexandru Paicu: Plângerea la instanţă împotriva rezoluţiilor sau a ordonanţelor
procurorului de netrimitere în judecată, Dreptul nr. 10/2005, 164-175
Aspecte de neconvenţionalitate a art. 278^1 C.pr.pen in ipoteza exercitării plângerii de
către o persoana sancţionată in temeiul art. 10 alin(1) lit. b^1) C.pr.pen. , Sergiu Gherdan, Iulian
Alexander Stoia, Dreptul, nr. 1/2013, pag. 223-241
Hotărârile judecătoreşti pronunţate in baza art. 278 alin.1 C.pr.pen şi posibilitatea
atacării acestora cu contestaţie in anulare, Radu Burlacu, Dreptul, nr. 12/2012, pag. 186-194
Răzvan Pătru: Caracterul neconstituţional şi neconvenţional al imposibilităţii atacării în
justiţie, în temeiul art. 278 din Codul de procedură penală, a soluţiilor de netrimitere în
judecată dispuse prin rechizitoriu , Dreptul nr. 5/2006- pag. 151-172
Claudia Roşu, Adrian Fanu-Moca: Neconstituţionalitatea prevederilor art. 2781 alin. 1 şi
2 din Codul de procedură penală , Dreptul nr. 11/2009 - pag. 170-180
Gheorghita Mateut: O noutate in procedura penala romana: plângerile la instanţa contra
soluţiilor de netrimitere in judecata. Un pas important spre privatizarea procesului penal ,
Dreptul, Nr. 8/2004, (pag. 127-148)
Lector univ. dr. Mihaela Laura Pamfil, Plângerea împotriva măsurilor şi actelor de
urmărire penală, Revista de drept penal, nr. 3/2009 - pag. 82-90
Mihail Udroiu: Noi modificări procedurale în materia plângerii împotriva actelor
procurorului de neurmărire sau de netrimitere în judecată , Dreptul nr. 11/2006- pag. 9-18
Practica jurisdicţionala rezumata şi comentata, Plângere împotriva soluţiei procurorului.
Persoana interesata in cauza. Termen (Judecătoria Roman, sentinţa penala nr. 180 din 12 aprilie
2011), Nota de: Ioan Pop, Irina-Gabriela Prisacaru, Dreptul, nr. 1/2013, pag. 242-245
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Adina Lupea: Aspecte procesuale si procedurale care se pot ivi in cursul judecaţii in
legătură cu art. 278^1 alin. 8 lit. c din Codul de procedura penală , Dreptul, Nr. 11/2004, (pag.
241-246);
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