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PROGRAMUL CONFERINȚEI
VINERI, 21 MARTIE 2014
08:00-09:00 – Înregistrarea participanților; welcome coffee
09:00-9:45 – Introducere în tematica conferinței
Prof. univ. dr. Iosif Robi URS – Președintele Universității Titu Maiorescu
Conf. univ. dr. Gabriel Liviu ISPAS – Decanul Facultăţii de Drept a Universității Titu Maiorescu
Dl Robert CAZANCIUC – Ministrul Justiţiei
Dl Tiberiu NIŢU – Procurorul general al României
Dna Alina Mihaela BICA – Procurorul-şef al DIICOT

MODULUL I
Moderatori: Prof. univ. dr. Florin STRETEANU şi judecător dr. Mihail UDROIU
membri în Comisiile de elaborare a noilor Coduri penale şi a legilor de punere în aplicare
Prof. univ. dr. Carmen PARASCHIV – Universitatea Titu Maiorescu
09:45-10:30 – Prof. univ. dr. hr. c. Nicolae VOLONCIU – Membru în Comisia de elaborare a proiectului
Codului de procedură penală, membru în Comisia de elaborare a proiectului legii de punere în aplicare
a Codului de procedură penală
Necesitatea şi impactul noilor Coduri penale – probleme ale doctrinei care-și așteaptă rezolvarea în
viitor
10:30-11:00 – Prof. univ. dr. Tudorel TOADER – Decanul Facultăţii de Drept a Universităţii Alexandru
Ioan Cuza Iaşi, judecător la Curtea Constituţională
Limite constituţionale în opera de legiferare penală şi procesual penală

● Autoritatea legiuitoare ● Standarde constituționale ● Oportunitate versus constituționalitate
● Exigențe/limite constituționale ● Previzibilitatea normei ● Accesul la justiție ● Egalitatea în fața
legii ● Aplicarea legii penale mai favorabile ● Recursul in interesul legii versus Deciziile Curții
Constituționale cu rezerva de interpretare
11:00-11:15 – Coffee break
11:15-12:00 – Prof. univ. dr. Florin STRETEANU – Decanul Facultăţii de Drept a Universităţii BabeşBolyai din Cluj-Napoca, membru în Comisia de elaborare a proiectului Codului penal, membru în
Comisia de elaborare a proiectului legii de punere în aplicare a Codului penal
Infracţiunea continuată, concursul de infracţiuni şi recidiva
● Condiții de existență – diferențe între reglementarea anterioară și cea actuală ● Tratament
sancționator – deosebiri faţă de reglementarea anterioară ● Aplicarea, în caz de concurs de infracţiuni,
a detenţiunii pe viaţă, chiar dacă legea nu o prevede pentru infracţiunile concurente – corelația între
art. 39 alin. (2) şi art. 2 alin. (3) și art. 60 NCP privind limitele generale ale pedepsei închisorii
● Aplicarea tratamentului sancționator în caz de incidență simultană a concursului și recidivei /
pluralității intermediare
12:00-12:30 – Avocat Ion CAZACU – Baroul Bucureşti
Câteva considerații privind asistența juridică și reprezentarea în noile reglementări
● Prezentarea comparativă a vechii și noii reglementări ● Probleme apărute în practică ● Interferența
cu alte instituții de drept ● Câteva propuneri de îmbunătățire a reglementării
12:30-13:00 – Conf. univ. dr. Constantin SIMA – Facultatea de Drept a Universităţii Titu Maiorescu din
Bucureşti, procuror la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Modificări ale regimului sancţionator al minorilor. Măsurile preventive aplicabile minorilor.
Judecata în cauzele cu infractori minori
● Eliminarea pedepselor pentru minori – regula în prezent: luarea unei măsuri educative neprivative,
excepția: luarea unei măsuri educative privative de libertate; condiții de aplicare ● Sfera de aplicare –
inclusiv inculpați majori la data pronunțării hotărârii, dar minori la data săvârșirii faptei ● Tratamentul
sancționator al pluralității de infracțiuni ● Considerații privind executarea măsurilor educative, cu
referire la dispoziţiile legilor de executare (Legea nr. 253/2013 şi Legea nr. 254/2013); rolul Serviciului
de probaţiune (Legea nr. 252/2013) ● Măsurile preventive – condiţii privind dispunerea; durată
● Procedura – elemente de noutate; citarea minorului
13:00-13:15 – Prof. univ. dr. Carmen PARASCHIV – Facultatea de Drept a Universităţii Titu Maiorescu
Părţile şi subiecţii procesuali
● Subiecții procesuali principali și drepturile acestora (suspectul și persoana vătămată) ● Dobândirea
calității de suspect; noua structură a fazei de urmărire penală ● Părțile și drepturile acestora
(inculpatul, partea civilă, partea responsabilă civilmente) ● Punerea în mișcare a acțiunii penale –
condiții ● Dispoziții tranzitorii
13:15-14:00 – Masa de prânz

MODULUL II
Moderatori: Judecător dr. Andreea Simona UZLĂU şi Judecător dr. Mihail UDROIU – membri în
Comisiile de elaborare a noilor Coduri penale şi a legilor de punere în aplicare
Conf. univ. dr. Constantin SIMA – Universitatea Titu Maiorescu
14:00-14:30 – Prof. univ. dr. Emilian STANCU – Facultatea de Drept a Universităţii din București
Probele și mijloacele de probă în procesul penal – privite din perspectivă criminalistică
● Clarificări în privința noțiunilor de expertiză și constatare ● Redefinirea noțiunii de ”luare a
amprentelor” și de ”identificare a persoanelor” ● Simplificarea formulărilor privind procesele verbale
încheiate cu ocazia unor acte de urmărire penală ● Concentrarea unor reglementări privind efectuarea
expertizelor medico-legale ● Renunțarea la instituția ”suspectului” și revenirea la cea de ”învinuit”
14:30-15:15 – Procuror Gheorghe MUSCALU – Vicepreşedintele Consiliului Superior al Magistraturii
Metodele speciale de supraveghere şi cercetare
● Metode speciale de supraveghere tehnică (competență, conținut, condiții, procedură de autorizare):
interceptarea comunicaţiilor ori a oricărui tip de comunicare la distanţă; accesul la un sistem
informatic; supravegherea video, audio sau prin fotografiere; localizarea sau urmărirea prin mijloace
tehnice; obţinerea datelor privind tranzacţiile financiare ale unei persoane ● Metode speciale de
cercetare (competență, conținut, condiții, procedură de autorizare): reţinerea, predarea sau
percheziţionarea trimiterilor poştale; utilizarea investigatorilor sub acoperire şi a colaboratorilor;
participarea autorizată la anumite activităţi; livrarea supravegheată; obţinerea datelor generate sau
prelucrate de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice ori furnizorii de servicii de
comunicaţii electronice destinate publicului, altele decât conţinutul comunicaţiilor, reţinute în temeiul
legii speciale
15:15-15:45 – Avocat Mihnea STOICA – Consilier al Baroului Bucureşti
Acţiunea civilă în procesul penal în raport cu succesiunea în timp a legilor procesual-penale
● Obiect; condiţii; titulari; formă şi conţinut; sesizarea instanţei; procedura în faţa instanţei; excepţii şi
piedici la soluţionarea acţiunii civile; căi de atac; soluţiile date acţiunii civile ● Efectele stingerii acţiunii
penale – remediile procesuale ● Efectele clasării atunci când nu a fost pusă în mişcare acţiunea
procesuală – remediile procesuale
Acordul de recunoaştere a vinovăţiei. Judecata în cazul recunoaşterii învinuirii
● Acordul de recunoaştere a vinovăţiei: obiect; condiţii; titulari; formă şi conţinut; sesizarea instanţei;
procedura în faţa instanţei; căi de atac; soluţii date acţiunii civile ● Judecata în cazul recunoaşterii
învinuirii: condiţii de admitere a cererii inculpatului; cercetarea judecătorească; soluţiile instanţei;
acţiunea civilă în procedura simplificată
15:45-16:00 – Coffee break
16:00-16:30 – Prof. univ. dr. Anastasiu CRIŞU – Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti
Contestația privind durata procesului penal
● Importanța și noutatea instituției ● Efectele pe plan procesual penal privind durata procesului penal
● Perspective de viitor

16:30-17:15 – Judecător dr. Mihail UDROIU – Consilier DIICOT, membru în Comisia de elaborare a
proiectului legii de punere în aplicare a Codului de procedură penală
Elemente de noutate în materia măsurilor preventive. Judecătorul de drepturi şi libertăţi –
competenţe, proceduri
● Categoriile de măsuri preventive: reținerea; controlul judiciar; controlul judiciar pe cauțiune; arestul
la domiciliu; arestarea preventivă ● Condiții, competență, procedura de dispunere, căi de atac
● Competența judecătorului de drepturi și libertăți în proceduri privind: măsurile preventive; măsurile
asigurătorii; măsurile de siguranţă cu caracter provizoriu; actele procurorului, în cazurile expres
prevăzute de lege; încuviinţarea percheziţiilor, a folosirii metodelor speciale de supraveghere sau
cercetare ori a altor procedee probatorii; audierea anticipată; alte situaţii expres prevăzute de lege
17:15-17:45 – Conf. univ. dr. Ruxandra RĂDUCANU – Facultatea de Drept a Universităţii din Craiova
Elemente de noutate în materia infracţiunilor contra patrimoniului
● Circumstanțe agravante generale care nu au mai fost reluate în conținutul constitutiv al
infracțiunilor; introducerea infracțiunii de delapidare în capitolul privind infracțiunile de serviciu
● Infracțiunile de furt calificat și tâlhărie – variante noi; probleme de practică rezolvate de noul cod;
legea penală mai favorabilă ● Infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii: abuzul de
încredere prin fraudarea creditorilor; exploatarea patrimonială a unei persoane vulnerabile
● Gestiunea frauduloasă, înșelăciunea – aspecte de practică ce își mențin valabilitatea.
17:45-18:30 – Lansare de carte, sesiune de autografe
Noul Cod penal – Comentarii pe articole
Autori: Tudorel Toader, Maria-Ioana Michinici, Ruxandra Răducanu, Anda Crişu-Ciocântă, Sebastian
Răduleţu, Mihai Dunea

SÂMBĂTĂ, 22 MARTIE 2014
08:30-09:00 – Welcome coffee

MODULUL III
Moderatori: Judecător dr. Andreea Simona UZLĂU, Judecător Raluca MOROŞANU
şi Judecător dr. Mihail UDROIU – membri în Comisiile de elaborare a noilor Coduri penale şi
a legilor de punere în aplicare
Prof. univ. dr. Alexandru BOROI – Universitatea Titu Maiorescu
09:00-09:45 – Avocat Ion-Ilie IORDĂCHESCU – Decanul Baroului Bucureşti
Renunţarea la urmărirea penală. Renunţarea la aplicarea pedepsei şi amânarea aplicării pedepsei.
Noi modalităţi de individualizare a pedepsei şi noi soluţii procesuale
● Condiții pentru a putea fi dispuse ● Măsurile de supraveghere prevăzute de lege și obligațiile pe care
le poate impune instanţa ● Prestarea unei munci neremunerate în folosul comunității
● Suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei – diferențe față de vechea reglementare
● Efecte; consecințe în caz de nerespectare a obligațiilor ori de săvârșire a unei noi infracțiuni
● Înscrierea în cazierul judiciar ● Intervenirea reabilitării
09:45-10:30 – Prof. univ. dr. Alexandru BOROI – Facultatea de Drept a Universității Titu Maiorescu din
Bucureşti
Elemente de noutate în materia infracţiunilor contra vieţii
● Concepția generală a noului Cod penal; circumstanțe agravante generale care nu au mai fost reluate
în conținutul constitutiv al infracțiunilor sau variante care au fost reglementate în alte texte ● Omorul
calificat, uciderea din culpă, uciderea la cererea victimei ca variantă atenuată a omorului – diferenţe
faţă de vechea reglementare ● Sistematizarea textelor – introducerea unor noi capitole care
incriminează separat violența în familie și uciderea sau vătămarea nou-născutului săvârșită de către
mamă; noțiunea de membru de familie ● Legea penală mai favorabilă
10:30-11:15 – Prof. univ. dr. Mihai HOTCA – Facultatea de Drept a Universităţii Nicolae Titulescu din
Bucureşti, avocat în Baroul Bucureşti şi formator la INPPA
Aplicarea legii penale în timp
● Aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei – retroactivitatea și extraactivitatea legii penale; legea penală de dezincriminare; accepțiunea expresiei „lege penală”; situația
tranzitorie; criterii privind stabilirea legii penale mai favorabile; aplicare globală sau în funcție de
instituții juridice autonome; lex tertia ● Aplicarea legii penale mai favorabile după judecarea definitivă
a cauzei
11:15-11:30 – Coffee break
11:30-12:15 – Lector univ. dr. Petruţ CIOBANU – Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti,
avocat în Baroul Bucureşti şi formator la INPPA

Camera preliminară
● Competența judecătorului de cameră preliminară ● Obiectul și durata procedurii ● Măsuri
preventive ce pot fi dispuse ● Măsuri premergătoare ● Procedura ● Cale de atac ● Dispoziții tranzitorii
12:15-13:00 – Judecător Raluca MOROŞANU – Curtea de Apel Bucureşti, membru în Comisia de
elaborare a proiectului Codului de procedură penală
Elemente de noutate în materia infracţiunilor contra înfăptuirii justiţiei
● Modificări ale unor infracțiuni anterior reglementate – inducerea în eroare a organelor judiciare,
influențarea declarațiilor, mărturia mincinoasă ● Introducerea tăinuirii în cadrul acestor infracţiuni;
distincții față de favorizarea făptuitorului ● Infracțiuni noi – obstrucționarea justiției, presiuni asupra
justiției, compromiterea intereselor justiției, răzbunarea pentru ajutorul dat justiției, asistența și
reprezentarea neloială ● Corelații între infracțiunile de nerespectare a hotărârilor judecătorești și
neexecutare a sancțiunilor penale și alte infracțiuni reglementate în noul Cod penal ● Tratamentul
sancționator al evadării
13:00-14:00 – Judecător dr. Andreea Simona UZLĂU – CSM, membru în Comisia de elaborare a
proiectului Codului de procedură penală, membru în Comisia de elaborare a proiectului legii de
punere în aplicare a Codului de procedură penală
Principiile legalităţii şi loialităţii administrării probelor. Nulităţile şi excluderea probelor nelegal sau
neloial administrate
● Conținutul principiilor ● Nulitățile absolute și nulitățile relative; condiții, procedura de constatare,
termen de constatare ● Excluderea probelor nelegal sau neloial administrate; condiții, procedura de
constatare, termen de constatare ● Corelația cu procedura camerei preliminare
Căile ordinare şi căile extraordinare de atac. Elemente de noutate
● Apelul: hotărârile supuse apelului; titulari; termen și repunerea în termen; declarare şi motivare;
renunţarea la apel şi retragerea apelului; efecte; procedura de judecată; dispoziții tranzitorii
● Contestația: competență; hotărârile care pot fi supuse contestației; cazuri; procedura de soluţionare;
dispoziții tranzitorii ● Contestația în anulare: hotărâri supuse contestației în anulare; cazuri; titulari;
termen; procedura de judecată; soluţii ● Recursul în casație: hotărâri supuse recursului în casație;
cazuri; titulari; termen; procedura de judecată; dispoziții tranzitorii ● Revizuirea: cazuri, titulari,
termen, procedura de judecată ● Redeschiderea procesului penal în cazul judecăţii în lipsa persoanei
condamnate: condiții, judecarea cererii
14:00-14:15 – Închiderea lucrărilor conferinței

