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1. „Infracțiuni contra înfăptuirii justiției”, carte apărută în colecția 

„Biblioteca de drept penal, tomul 9” în aprilie 2015 la Editura Universul 

Juridic,  București ( 632 pagini). 

 

2. Excesul neimputabil. Evoluția istorică a conceptului, aspecte de drept 

comparat și practică judiciară, lucrare prezentată în cadrul Sesiunii de 

comunicări științifice cu tema ,,Dreptul românesc la 100 de ani de la 

Marea Unire. Dimensiuni și tendințe", din 20 aprilie 2018, organizată de 

Institutul de Cerccetări Juridice -Acad. A Rădulescu, București, aprilie 

2008. 

3. „Continuitate și discontinuitate în evoluția incriminărilor cu privire la 

înfăptuirea justiției (propuneri de lege ferenda), lucrare prezentată la 

„Conferința 160 de ani de învățământ juridic ieșean”, Iași, 23-25 

octombrie 2015, apărută în volumul „Conferința -160 de ani de învăț

ământ juridic ieșean”, Editura Hamangiu, 2015, p. 224-264. 

 

4. „Noua reglementare a infracțiunii de inducere în eroare a organelor 

judiciare”, Revista de Drept Penal nr. 2/aprilie -iunie 2013, p. 80-107. 

 

5. „Infracțiunea de cercetare abuzivă între tradiție și reglementarea din 

noul Cod penal”, lucrare prezentată la sesiunea de comunicări științifice 

a Institutului de Cercetări Juridice, martie 2013. 

 

6. „Noul Cod penal – Influențarea declarațiilor”, Revista de Drept a Curții 

de Apel Ploiești, nr. 1/2013, p. 49 – 66. 

 

7. „Opinii cu privire la o nouă incriminare – compromiterea intereselor 

justiției”, lucrare prezentată la C.K.S. 2011, Universitatea Nicolae 

Titulescu, București. 

 

8. „Consideraţii cu privire la rejudecarea persoanelor judecate şi 

condamnate în lipsă în conformitate cu art. 522/1 C. pr. pen. şi 



2 
 

prevederile din proiectul noului Cod de procedură penală”, Revista 

Curţii de Apel Ploieşti, nr. 1/2010, 113-120. 

 

9. „Opinii privind Decizia în interesul legii nr. 59/2007 a Înaltei Curţi de 

Casaţie şi Justiţie”, lucrare prezentată la C.K.S. 2010, în cadrul 

Universității Nicolae Titulescu București. 

10. „Consideraţii cu privire la prescripţia executării pedepsei”, Condica 

doctorandului, supliment al revistei Lex et Scientia, Editura Hamangiu, 

2010, p. 68-7710. 

11.  „Incompatibilitatea judecătorului astfel cum rezultă din redactarea 

actuală a art. 48 lin. 1 lit. a, teza finală din Codul de procedură penală”, 

în Dreptul, nr. 2/2009, p. 198-207. 
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