
 

 

 

IN HONOREM  

ANASTASIU CRIŞU 
PROBLEME CONTROVERSATE  

ŞI ACTUALE ÎN DREPTUL ROMÂNESC 
 
 

Coordonator:  
Andrei Zarafiu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CUPRINS 

Laudatio 
Practician experimentat devotat învățământului juridic superior 
(Constantin Mitrache) ______________________________________ VII 

Irevocabilitatea actului administrativ care a intrat în circuitul civil  
și a produs efecte juridice. Semnificație (Dana Apostol Tofan) _______ 1 

Dinamica raportului dintre acțiunea penală și acțiunea civilă  
din perspectiva autorității de lucru judecat  
(Flavius Antoniu Baias, Eduard-Alexandru Florea) ________________ 27 

Probleme controversate privind măsurile asigurătorii  
în procesul penal (Cristian Bălan) ____________________________ 44 

Aplicarea constituțională a unei norme neconstituționale.  
Studiu de caz: art. 11 din Legea nr. 241/2005 
(Oana Bugnar-Coldea, Daniel Nițu) ___________________________ 67 

Zgomotul din justiția penală (Valerian Cioclei) _____________________ 91 

Ce caută ursul alb la Ecuator? sau cum a devenit urmărirea penală  
cea mai importantă fază a procesului penal (Flaviu Ciopec) _______ 103 

Unele reflecții privind infracțiunea de însușirea fără drept  
a operei unui alt autor (Luminița Criștiu-Ninu) _________________ 119 

(Im)Posibilitatea exercitării unei căi de atac împotriva dispoziției  
asupra măsurilor preventive pronunțate prin sentință  
(Corll-Cătălina Geană) ____________________________________ 139 

Prescripția și alte probleme actuale privind constituirea unui grup  
infracțional organizat (Dorel Herinean) _______________________ 147 



X CUPRINS  

Comisia rogatorie națională. Necesitatea unei interpretări  
conforme jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului a 
cazurilor în care se poate dispune transferarea competenței  
de audiere a unei persoane în cursul judecății  
[Cristina-Georgiana Iordache (Rizoiu)] ________________________ 167 

Trafic de persoane. Proxenetism. O analiză de practică judiciară 
(Lavinia Valeria Lefterache) ________________________________ 179 

Considerații privind procedura compensației realizată cu ocazia  
ridicării măsurilor asigurătorii din procesul penal  
(Eduard-Gabriel Levai) ____________________________________ 186 

Verificarea legalității sesizării instanței în procedurile  
jurisdicționale (Gheorghiță Mateuț, Lucian Criste) ______________ 199 

Reflecții asupra unor probleme controversate de drept penal  
cu privire la mecanismul de aplicare a pedepsei când în aceeași 
cauză sunt incidente concursul de infracțiuni și recidiva  
(Cristian Mitrache) _______________________________________ 226 

Identificarea priorităților: între viața profesională și cea de familie 
(Claudia Ana Moarcăș) ____________________________________ 232 

Drept și morală, probleme de actualitate (Carmen Silvia Paraschiv) ___ 259 

Granițele nedefinite încă ale principiului non bis in idem 
(Cristina Rotaru Radu) ____________________________________ 264 

Participația improprie în cazul infracțiunilor de fals în înscrisuri.  
Instigarea la infracțiunea de fals intelectual, în participație  
improprie (Marius-Georgel Sima) ___________________________ 278 

Deciziile consilierului de probațiune în aplicarea hotărârilor  
judecătorești. Analiză de constituționalitate  
(Ștefana-Iuliana Sorohan) __________________________________ 307 



 IN HONOREM ANASTASIU CRIŞU XI 

 

Despre oportunitatea abrogării formei continuate a infracțiunii  
(Andra-Roxana Trandafir, George-Alexandru Lazăr) _____________ 325 

Contextul introducerii procedurii abreviate de judecată în sistemul  
judiciar penal din România (Victor Văduva) ____________________ 347 

Aspecte critice cu privire la dispozițiile de drept penal substanțial  
introduse prin Legea nr. 146/2021 privind monitorizarea 
 electronică în cadrul unor proceduri judiciare și execuțional 
penale (Ionuț-Gabriel Vișinescu) ____________________________ 361 

Controverse privind remedierea actului de sesizare a instanței 
în procedura de cameră preliminară 
(Andrei Zarafiu, Liviu Iordache) _____________________________ 373 

Noi paradigme ale autorității de lucru judecat în materie penală 
(Andrei Zarafiu, Giulia Șologon) _____________________________ 392 

Facile dictu, difficile factu: protecția drepturilor salariaților  
în cazul transferului întreprinderii (Valentina-Lidia Zărnescu) _____ 420 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


