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REZUMAT AL TEZEI DE ABILITARE 

ASPECTE CONTROVERSATE ÎN MATERIE PENALĂ 

 

 

autor prof. univ. dr. Constantin DUVAC 

 

 

I. EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ 

 

A. Studii absolvite 

În anul 1997 am absolvit Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, 

Facultatea de Drept, arma „Poliţie”, specializarea „Cercetări penale”, cu media 9,24 

(media 9,33 la examenul de licenţă).  

Un an mai târziu, am absolvit cursurile postuniversitare „Ştiinţe juridice penale” 

din cadrul Universităţii Bucureşti – Facultatea de Drept şi „Dreptul afacerilor 

internaţionale”, din cadrul Academiei de Ştiinţe Economice Bucureşti – Facultatea 

Contabilitate, ambele cu durata de 1 an, iar în anul 1999 am absolvit cursul 

postuniversitar „Ştiinţe administrative” din cadrul Departamentului de Ştiinţe 

Administrative al Şcolii Naţionale de Ştiinţe Politice şi Administrative, cu durata de 2 

ani. 

În anul 2007, am urmat Cursul postuniversitar în specializarea „Management”, 

cu durata de 1 an, în cadrul Centrului de studii postuniversitare al Ministerului 

Administraţiei şi Internelor, devenit ulterior Institutul de Studii pentru Ordine Publică. 

În sprijinul carierei didactice am urmat mai multe seminarii/cursuri de 

specializare în materie penală organizate de către: Office TAIEX în Germania (2001, 

2002) – infracţionalitate economică; FBI la Bucureşti (2002) – infracţionalitate 

economică. De asemenea, am participat la seminarul „Alternative la pedeapsa 

închisorii – Modelul Tribunalului de Droguri din Districtul Kane”, găzduit de Institute 

in Basic Life Principles – Oak Brook Illinois, Statele Unite ale Americii (2008) ş.a. 

Încununarea efortului de cercetare ştiinţifică este reprezentată de obţinerea, în 

anul 2008 a titlului de doctor la Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei 

Rădulescu” al Academiei Române, în domeniul Drept. Tema tezei de doctorat se 

intitulează „Pluralitatea aparentă de infracţiuni”, cercetarea desfăşurând-o sub 

conducerea ştiinţifică a regretatului prof. univ. dr. George Antoniu, directorul științific 

al Institutului la acea dată. 

În perioada 2012-2013, am absolvit Programul de studii psihopedagogice – curs 

postuniversitar, nivelul I+II, la Universitatea Ecologică din Bucureşti – 

Departamentul de pregătire a personalului didactic. 

 În 2013 am urmat cursul postuniversitar „Probleme actuale ale securității 

naționale”, cu durata 6 luni, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” –– Colegiul 

Național de Apărare, pentru ca în 2014 să devin formator fie al viitorilor formatori, fie 

pe domenii pe care le stăpânesc foarte bine, precum cel al anticorupţiei, al dreptului 

penal al afacerilor, al achiziţiilor publice. 

Nu în ultimul rând, în perioada 1 iunie 2015 – 31 mai 2016 am urmat un 

program de studii postdoctorale în cadrul Academiei Române – Institutul Național de 
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Cercetări Economice „Costin C. Kirițescu”, pe care l-am absolvit cu lucrarea 

postdoctorală „Protecția mediului înconjurător prin intermediul legii penale române”. 

 

B. Locuri de muncă şi activităţi desfăşurate 

1. În perioada 1997 – 1998 mi-am desfăşurat activitatea în cadrul Direcţiei 

Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul cercetări penale, ca ofiţer 

operativ, iar în perioada 1998-2002 mi-am desfăşurat activitatea în cadrul 

Inspectoratului General al Poliţiei Române – Direcţia cercetări penale, tot ca ofiţer 

operativ. 

În intervalul 2002-2004 am ocupat funcţia de adjunct şef serviciu în cadrul 

Direcţiei Cercetări Penale a Inspectoratului General al Poliţiei Române. 

În perioada 2004-2009 am fost directorul mai multor direcţii din aparatul central 

al Inspectoratului General al Poliţiei Române, respectiv Direcţia de inspecţie internă 

(2004-2005), Direcţia cercetări penale (2005-2008) şi Direcţia juridică (2008-2009). 

Datorită rezultatelor obţinute, în anul 2009 am fost promovat ca director al 

Corpului de Control al ministrului, calitate pe care am deţinut-o până în anul 2010, 

când am devenit director general al aceleiaşi unităţi, funcţie pe care am ocupat-o până 

în anul 2012. 

Din anul 2012 şi până la 1 mai 2013, am ocupat funcţia de director general al 

Direcţiei generale audit intern din Ministerul Afacerilor Interne. 

În perioada 1 mai 2013 – 1 ianuarie 2016 mi-am desfăşurat activitatea ca avocat 

definitiv în Baroul Gorj, specializat în materie penală şi mai exact în zona de dreptul 

penal al afacerilor. 

De la 1 anuarie 2016 – prezent desfăşor aceeaşi activitate, dar în cadrul Baroului 

Bucureşti, respectiv consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică în materie penală şi 

procesual-penală în faţa instanţelor de judecată de orice grad şi a celorlalte organe 

judiciare, precum şi a oricăror autorităţi publice; specializat în dreptul penal al 

afacerilor, îndeosebi în ceea ce priveşte corupţia, criminalitatea organizată, evaziunea 

fiscală, fraudele financiar-bancare, infracţiuni împotriva intereselor financiare ale U.E., 

piaţa valorilor mobiliare.  

Menţionez că toate funcţiile de conducere pe care le-am ocupat în cei 11 ani de 

experienţă managerială le-am câştigat prin concurs, iar performanţele obţinute în 

activitatea profesională au fost recunoscute atât de conducerea Poliţiei Române, cât şi 

de cea a Ministerului Afacerilor Interne. Aceste eforturi şi rezultate au fost încununate 

prin conferirea Ordinului „Bărbăţie şi Credinţă” în gradul de „ofiţer” cu însemn pentru 

militari prin Decretul nr. 1401 din 18 decembrie 2006 emis de Preşedintele României. 

2. Cariera mea universitară a debutat la data de 1 octombrie 2004 ca asistent 

universitar la disciplina Drept penal – partea specială, la Universitatea Spiru Haret din 

Bucureşti – Facultatea de Drept, sub bagheta regretatului prof. univ. dr. Gheorghe 

Diaconescu, decanul facultăţii la acea dată şi titularul disciplinei Drept penal – partea 

specială, la recomandarea prof. univ. dr. Petre Buneci, prodecan la aceeaşi facultate. La 

acel moment, eram doctorand la Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei 

Rădulescu” al Academiei Române (data înscrierii 1 octombrie 1999) şi membru în 

colegiu de redacţie al Revistei de drept penal (din anul 2003) beneficiind de 

învăţăturile prof. univ. dr. George Antoniu, cu care am avut plăcerea de a colabora 

până la trecerea sa în nefiinţă la 10.08.2014. Toate aceste lucruri au făcut ca de la 1 
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octombrie 2005 şi până în prezent să mi se acorde șansa de a preda disciplina Drept 

penal. Partea specială neîntrerupt, fie sub această denumire, fie sub denumirea de 

Elemente de drept penal (în cadrul acesteia fiind integrate şi noţiuni de drept penal – 

partea generală), alături de alte discipline conexe precum drept procesual penal şi 

criminologie. 

În perioada 1 octombrie 2007-1 octombrie 2011 am deţinut calitatea de lector 

universitar la Universitatea Spiru Haret – Facultatea de Drept şi Administraţie Publică, 

iar în anul universitar 2007-2008 am deţinut aceeaşi calitate la Universitatea Română 

de Ştiinţe şi Arte „Gheorghe Cristea” – Facultatea de ştiinţe economice, unde am 

predat şi seminarizat tot disciplina Drept penal – partea specială. 

În perioada 2007-prezent am fost titularul mai multor module în cadrul 

Masteratului European de Criminalistică organizat de Universitatea Română de Ştiinţe 

şi Arte „Gheorghe Cristea” şi Asociaţia Criminaliştilor din România, iar în anul 

universitar 2010-2011 am fost titularul mai multor module la masteratele „Ştiinţe 

penale” şi „Probaţiunea”, ambele organizate de Univesitatea Spiru Haret din Bucureşti. 

Începând cu data de 1 octombrie 2011 şi până la 1 octombrie 2013 am fost 

conferenţiar universitar titular la Universitatea Agora din Oradea – Facultatea de 

Drept şi Ştiinţe Economice, specializarea Drept penal. Partea specială, confirmat de 

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului prin Ordinul ministrului nr. 

5269/05.09.2011 şi asociat la Universitatea Spiru Haret – Facultatea de Drept şi 

Administraţie Publică, unde am predat disciplinele Elemente de drept penal (anul III, 

zi) şi Drept procesual penal (anul III, FR). 

 De la data de 1 octombrie 2013 și până la 22.02.2016 am deținut calitatea de 

conferențiar universitar la Universitatea Româno-Americană - Facultatea de drept, ca 

titular la disciplina Drept penal – partea specială 1 și 2. Întrucât, în această perioadă nu 

fusese ocupat postul de conferențiar la disciplina drept penal – partea generală, 1 și 2, 

începând cu anul universitar 2015-2016 și până în anul 2017, am ținut prelegerile și 

seminariile și la această disciplină. 

În perioada 2004-2019, am desfăşurat activităţi de evaluare, elaborare a 

programelor analitice şi îndrumare a lucrărilor de licenţă/masterat la disciplinele: 

„Drept penal. Partea specială”, „Elemente de drept penal”, „Ştiinţe penale” şi 

„Probaţiunea”, „Instituții de drept procesual penal”, „Drept penal european. 

În prezent, de la data de 22 februarie 2016, am plăcerea de a colabora în 

continuare cu Facultatea de Drept a Universităţii Româno-Americane, în calitate de 

profesor universitar, titular la disciplinele drept penal, parte specială 1 şi 2, respectiv 

drept penal european.  

De asemenea, începând cu data de 15.04.2016 am fost numit în funcția de 

prodecan al Facultății de drept a Universităţii Româno-Americane, calitate pe care o 

dețin și în prezent, având în domeniul de competență activitatea didactică. 

În paralel, coordonez programul de masterat „Ştiinţe penale” unde predau şi 

seminarizez disciplinele instituții de drept penal, drept penal european şi infracţiuni 

prevăzute în legi speciale. 

 

II. PRINCIPALELE REZULTATE OBȚINUTE ÎN ACTIVITATEA DE 

CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ 
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1. La data de 20 octombrie 2008, după o doctorantură de nouă ani, cercetarea 

științifică desfăşurând-o sub îndrumarea prof. univ. dr. George Antoniu, directorul 

științific al Institutului de cercetări juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei 

Române, am susținut teza de doctorat „Pluralitatea aparentă de infracţiuni”, lucrare 

care a și văzut lumina tiparului în acel an. 

În conținutul acestei lucrări, am abordat în mod aprofundat, situațiile în care deși 

există o pluralitate de manifestări exterioare, sub specie iuris avem o unitate de 

infracțiune, cu toate consecințele care decurg dintr-o atare distincție în planul 

tratamentului penal aplicabil. 

De asemenea, în mod constant în operele mele, criticând acest meganormativism 

în materie penală, am pledat pentru o reașezare a normelor de incriminare din legile 

speciale extrapenale, prin reducerea numărului acestora astfel încât să se renunțe la 

calificarea drept infracțiune a unor fapte bagatelare (respectarea principiului minimei 

intervenții) și evitarea paralelismelor cu textele similare din Codul penal, activitate 

care s-a realizat, în parte, în anul 2012, prin Legea de punere în aplicare a Codului 

penal. 

2. Din anul 1998 până în prezent am elaborat şi publicat un număr de 118 studii, 

articole, comentarii de practică judiciară, cronici, recenzii (majoritatea apărute 

după susținerea tezei de doctorat), publicate în ţară şi în străinătate: am participat la 

106 colocvii/simpozioane/sesiuni ştiinţifice/conferinţe naţionale sau 

internaţionale, din ţară sau din străinătate (Budapesta 1999, Münster 2001, München 

2002, Beijing 2004, Strassbourg 2007, La Coruña 2007, Paris 2008, Chicago 2008, 

Istanbul 2009), din care la 86 reuniuni ştiinţifice am prezentat comunicări 

consacrate ştiinţelor penale. 

De asemenea, sunt coordonator, autor, prim autor, coautor, după caz, a 23 

tratate, cursuri universitare, lucrări de specialitate [Tratate: Tratat de drept penal. 

Partea specială (2009); Explicaţii preliminare ale noului Cod penal, 3 volume (2010-

2013); Explicaţiile noului Cod penal, 3 volume (2015); Cursuri universitare (autor sau 

coautor): Drept penal. Partea specială, volumul 3 (2005); Drept penal. Partea specială. 

Noul Cod penal, 2 volume (2006); Drept penal. Partea specială, 2 volume (2006); Drept 

penal. Partea specială (2007); Drept penal. Partea specială, 2 volume (2010); Drept 

penal. Partea specială, volumul I (2015); Drept penal. Partea generală, 1 volum (2019); 

Cărţi de specialitate (coordonator, prim autor, autor sau coautor): Ocrotirea prin 

mijloace penale şi procesual penale a intereselor financiare ale Uniunii Europene 

(2008); Pluralitatea aparentă de infracţiuni (2008); Protecţia juridico-penală a 

desenelor şi modelelor (2009); Criminalitatea violentă (2010); Investigarea 

criminalistică a infracţiunilor din domeniul crimei organizate (2010); Parteneriatul 

medic-pacient din perspectiva prevenirii malpraxisului (2011); Răspunderea juridică în 

practica medicală (2012); Dicţionar român de criminalistică (2012); Investigarea 

criminalistică a infracţiunilor de corupţie (2012); Criminal Represion in the Context of 

the Economic Crisis and the Maximization of Crime at European and Global Level 
(2013); Valorificarea urmelor și mijloacelor materiale de probă prin expertize 

criminalistice (2013) Concursul de norme penale (2016)].  

3. Tot la realizări, am plasa, cu titlu de exemplu: abordarea pluridisciplinară a 

protecției juridico-penale a intereselor financiare ale Uniunii Europene în România, 

într-un moment în care cercetarea și activitatea de combatere a infracționalității în 
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domeniu erau la început de drum; abordarea originală a părții introductive de 

dreptului penal; principiile generale ale dreptului penal; conținutul normei de 

incriminare; unitatea și pluralitatea de infracțiuni; studiile repetate consacrate 

descifrării evaziunii fiscale și implicațiilor penale ale acesteia; studiul introductiv 

comparativ între noul Cod penal și Codul penal din 1969 menit să releve meritele noii 

legislații penale, dar și unele neajunsuri ale acesteia; abordarea monografică, pentru 

prima dată în doctrina română, a concursului de norme penale cu analiza detaliată a 

principiilor de soluționare a acestuia, dar și a practicii judiciare relevante în materie; 

studiile referitoare la protecția penală a proprietății intelectuale; articolele consacrate 

comentării unor dispoziții din Codul de procedură penală ș.a. 

În curpinsul lucrărilor mele au fost formulate motivat mai multe propuneri de 

lege ferenda ori soluții de rezolvare a unor chestiuni controversate care au inspirat 

atât legiuitorul în operațiunea sa de legiferare, cât și instanța constituțională ori 

instanțele de judecată în propria activitate (de pildă, a se vedea propunerile formulate 

cu privire la soluționarea concursului de norme penale, regimul juridic al actelor 

preparatorii, sancționarea concursului de infracțiuni, condiția unității de subiect pasiv 

din conținutul infracțiunii continuate, reintroducerea consecințelor deosebit de grave 

ca element circumstanțial agravant la unele infracțiuni contra patrimoniului, raportul 

dintre infracțiunea de viol și incest, tratamentul penal al participanților la infracțiunile 

proprii, înțelesul infracțiunilor bivalente, diferitele ipoteze de concurs sau de unitate 

sub care se pot afla anumite infracțiuni în relația cu alte fapte penale ș.a). 

4. În aceste condiții, în anul 2009 am primit premiul „Ion Tanoviceanu” al 

Uniunii Juriştilor din România pentru lucrarea „Tratat de drept penal. Partea 

specială”, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2009, realizată împreună cu prof. univ. dr. 

Gheorghe Diaconescu, pentru ca în anul 2010 să primesc premiul „Vintilă Dongoroz” 

al Uniunii Juriştilor din România pentru lucrarea „Explicaţii preliminare ale noului 

Cod penal”, vol. I (art. 1-52), Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2010, excelent 

coordonată de George Antoniu, în colaborare cu penaliști de prestigiu ai vremii: 

Constantin Bulai, Ioan Griga, Gheorghe Ivan, Constantin Mitrache, Ioan Molnar, Ilie 

Pascu, Viorel Paşca și Ovidiu Predescu. 

În anul 2012 am primit distincţia Juridica acordată de Universitatea Română de 

Ştiinţe şi Arte „Gheorghe Cristea” din Bucureşti pentru aportul deosebit adus la 

dezvoltarea învăţământului juridic, a legislaţiei şi jurisprudenţei din România. 

În anul 2016 mi-a fost decernat premiul „Vintilă Dongoroz” al Uniunii Juriştilor 

din România pentru lucrarea „Explicaţiile noului Cod penal” (5 volume), apărută sub 

coordonarea prof. univ. dr. George Antoniu (până la trecerea sa în neființă) și a prof. 

univ. dr. Tudorel Toader. 

5. De asemenea, din anul 2014 – prezent sunt președintele Asociației 

Criminaliștilor din România, iar din anul 2015 – prezent sunt președintele Asociației 

Române de Științe Penale și președinte al Grupului Național Român afiliat Asociației 

Internaționale de Drept Penal. 

Din 2015, sunt membru corespondent al Academiei de Ştiinţe Juridice din 

România, fiind și unul dintre membrii fondatori. 

În prezent sunt redactor şef al Revistei de drept penal (după ce mai întâi am fost 

redactor din anul 2003 și apoi redactor șef adjunct din anul 2009), indexată BDI, 

publicaţie ce apare de patru ori pe an sub egida Asociaţiei Române de Ştiinţe Penale şi 
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al Criminal Law Review, indexată BDI, (http://www.criminallawreview.eu/editorial-

team), publicaţie semestrială editată de Asociaţia Română de Ştiinţe Penale şi Editura 

Universul Juridic.  

De asemenea, am primit numeroare diplome de excelenţă din partea Asociaţiei 

Criminaliştilor din România, Revistei Române de Criminalistică, Biroului Naţional 

Interpol şi a Inspectoratului General al Poliţiei Române, Universității Agora din 

Oradea ș.a. 

 

III. OBIECTIVELE DEZVOLTĂRII CARIEREI DIDACTICE 

 

A. Obiective generale 

1. Dobândirea de noi aptitudini, cunoştinţe şi competenţe cu privire la activitatea 

de cercetare şi cea educaţională, printr-o pregătire şi instruire permanente. 

2. Identificarea şi dezvoltarea unor competenţe solide în domeniul disciplinelor 

„Drept penal – partea generală”, „Drept penal – partea specială” şi „Drept penal 

european”, precum şi în arii adiacente (Drept penal internaţional, Drept penal 

european, Drept procesual penal, Criminologie, Tactică şi Metodică Criminalistică) 

pentru asigurarea unei mai bune interdisciplinarităţi. 

3. Aplicarea, testarea, modificarea şi consolidarea prin experienţă a aptitudinilor 

şi cunoştinţelor dobândite. 

4. Evoluţia în cariera universitară și academică în concordanţă cu abilităţile, 

motivaţia şi ocaziile existente. 

 

B. Obiectivele activităţii de cercetare 

O componentă însemnată a procesului de învăţământ o constituie cercetarea 

ştiinţifică realizată prin elaborarea unor lucrări de excepţie în domeniul cercetat, 

respectiv materia ştiinţelor penale, participarea la programele de cercetare 

fundamentală şi finanţată, precum şi prin intermediul cercurilor ştiinţifice studenteşti si 

a sesiunilor de comunicări ştiinţifice. 

În acest sens, îmi propun să realizez următoarele: 

1. Elaborarea şi publicarea la o editură cu prestigiu recunoscut, în calitate de 

unic autor, a următoarelor lucrări: 

a. Drept penal. Partea specială (2 volume), mai întâi va fi revizuit cu adăugiri 

vol. I apărut deja în anul 2015 (în conținutul acestuia vor fi integrate și explicațiile din 

titlul IV), după care voi elabora vol. II, ce va cuprinde comentariul normelor de 

incriminare sistematizate în titlurile V-XIII din partea specială a Codului penal, astfel 

încât studenţii facultăților de drept, masteranzii, doctoranzii și toți cei interesați în 

interpretarea și aplicarea legii penale să aibă la dispoziţie materialul necesar pentru a 

parcurge examenele de profil, licenţa, masterat, doctorat, dar şi pentru a accede în 

profesiile juridice; 

b. Drept penal. Partea generală (2 volume), consacrat explicării instituţiilor 

prevăzute în partea generală a noului Cod penal, adoptat prin Legea nr. 286/2009, cu 

modificările şi completările ulterioare. Această lucrare ştiinţifică va fi elaborată având 

la bază cursul de Drept penal – partea genarală, recent apărut, și în care sunt prim autor 

cu o contribuție de peste 50% și coordonator. Ea va fi adresată pregătirii de specialitate 

a studenţilor anului II, pentru susținerea licenței ori absolvirea studiilor masterale, cât 
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şi practicienilor; 

c. Drept internațional penal, în care ne propunem să tratăm așa-zisele delicte de 

iuris gentium (agresiunea, crimele împotriva umanității, crimele de război, genocidul, 

falsul de monedă, terorismul internațional, pirateria, traficul de femei și de copii, 

tortura, traficul ilicit de droguri etc.), cunoscute și sub numele de crime internaționale.  

d. Drept penal al afacerilor, consacrat examinării incriminărilor care protejează 

economia acestei țări, dar și mediul de afaceri, precum bancruta simplă, bancruta 

frauduloasă, deturnarea licitațiilor publice, evaziunea fiscală, contrabanda, spălarea 

banilor ș.a. 

e. Noul Cod penal şi Codul penal anterior. Prezentare comparativă, în limba 

engleză, ce va fi adresată, în principal, doctrinarilor şi practicienilor dreptului 

deopotrivă din țară și din străinătate. Această lucrare va fi un studiu comparativ al 

noului Cod penal în raport cu prevederile legii penale anterioare, prilej cu care se vor 

avea în vedere şi modificările aduse acestei materii prin Legea nr. 187/2012. Totodată, 

această prezentare comparativă va fi însoţită de scurte comentarii ale elementelor de 

noutate, prin prisma noii legislaţii penale, iar acolo unde va fi cazul de unele sugestii 

de îmbunătăţire a textelor, ţinându-se seama şi de modul în care au fost receptate noile 

reglementări în literatura de specialitate recentă. Nu în ultimul rând, vor fi examinate şi 

deciziile instanţei supreme de admitere a unor recursuri în interesul legii, sub imperiul 

legii penale anterioare, pentru a stabili în ce măsură acestea îşi vor păstra sau nu, în 

totul sau în parte, valabilitatea şi după intrarea în vigoare a noii legislaţii penale, cu 

prezentarea desigur a jurisprudenței obligatorii a Înaltei Curți de Casație și Justiție și a 

deciziilor date de Curtea Constituțională cu implicații în dreptul penal; 

f. Infracţiunile prevăzute în legile speciale, monografie ce va fi realizată în 

raport de modificările aduse legilor speciale cu dispoziţii penale prin Legea nr. 

187/2012 privind punerea în aplicare a noului Cod penal din anul 2009, dar și ulterior. 

Fiecare grup de infracţiuni va fi însoţit de referinţe bibliografice şi de scurte comentarii 

referitoare la aspectele lor generale şi comune, dar şi la unele particularităţi de ordin 

obiectiv şi subiectiv, pentru fiecare infracţiune în parte, explicaţii dublate de decizii de 

practică judiciară, valabile în raport cu noua legislaţie penală; 

g. Îndrumar de cercetare penală, lucrare ce va fi un veritabil curs aplicat de 

procedură penală cu interferenţe puternice în dreptul penal și criminalistică (tactică și 

metodică), însoţit la sfârşitul fiecărei instituţii explicate de formulare tipizate ale 

actelor de procedură penală, în raport de dispoziţiile Cod de procedură penală, adoptat 

prin Legea nr. 135/2010, cu modificările ulterioare; 

e. Tratat de drept și procedură penală, lucrare în 8 volume a cca 1000 pagini 

fiecare (primele două consacrate părții generale a Codului penal, următoarele două, 

pentru explicațiile Părţii speciale a Codului penal, iar alte două volume pentru 

examinarea infracţiunilor prevăzute în legile speciale cu dispoziţii penale, urmând ca 

ultimele două volume să fie afectate explicării Codului de procedură penală). Acesta 

este cel mai important proiect editorial pentru care voi afecta aproximativ 10 ani de 

trudă pe tărâmul științelor penale, atât la nivel teoretic, dar și pe baza experienței 

practice dobândite în cei peste 20 de ani de activitate în materie penală. Cum este și 

firesc, pe lângă explicaţiile detaliate ale fiecărei instituţii prevăzută în dreptul pozitiv 

român, voi integra jurisprudenţa valabilă în raport cu noile reglementări, dar şi 

numeroase referiri de drept comparat în cazul unor controverse netranșate încă în mod 
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obligatoriu de către Curtea Constituțională a României, prin deciziile sale de 

neconstituționalitate ori interpretative, ori de către Înalta Curte de Casație și Justiție, 

prin deciziile sale obligatorii de unificare a practicii judiciare. 

2. Elaborarea şi publicarea în fiecare an universitar a cel puţin 1 articol cotat 

ISI. 

3. Elaborarea şi publicarea în fiecare an universitar a cel puţin 5 studii, articole, 

comentarii de practică judiciară în reviste cu prestigiu recunoscut din ţară sau din 

străinătate.  

 

C. Obiectivele activităţii educaţionale 

1. Creşterea reputaţiei ştiinţifice a Școlii doctorale „Drept” din cadrul 

Academiei de Studii Economice București prin:  

a. Dezvoltarea unor parteneriate cu alte universităţi sau cu asociaţii profesionale 

de prestigiu, la realizarea unor evenimente ştiinţifice de excepţie; 

b. Participarea semnificativă la organizarea de către această prestigioasă 

Universitate a cel puţin unei conferinţe anuale în care să se dezbată problemele actuale 

cu care se confruntă represiunea penală în lupta contra criminalităţii economico-

financiare; 

c. Participarea la conferinţe, simpozioane, congrese şi alte activităţi cu caracter 

ştiinţific organizate în domeniul ştiinţelor penale; 

d. Participarea în calitate de redactor şef la editarea Revistei de drept penal şi a 

Criminal Law Review şi acţionarea pentru sporirea prestigiului celor două reviste prin 

asigurarea calităţii articolelor ştiinţifice publicate; 

e. Dezvoltarea activităţii desfăşurate în consiliile editoriale sau ştiinţifice ale 

unor reviste ştiinţifice prestigioase, indexate în baze de date internaţionale recunoscute 

(Dreptul, Law Review, Revista Română de Criminalistică, Revista Română de Dreptul 

Proprietăţii Intelectuale, Forensic Science Forum). 

 

IV. CAPACITATEA DE A COORDONA ECHIPE DE CERCETARE, DE A 

ORGANIZA ȘI GESTIONA ACTIVITĂȚI DIDACTICE, DE EXPLICARE ȘI 

FACILITARE A ÎNVĂȚĂRII ȘI CERCETĂRII 
 

Pe baza experienței dobândită în activitatea managerială pe care o exercit la 

diferite niveluri de peste 15 ani, dar și de pe urma participărilor multiple pe care le-am 

avut în cadrul unor proiecte/programe de cercetare doresc să mă implic activ în 

coordonarea unor echipe de cercetare în domenii de interes pentru științele penale 

(de pildă, în evaluarea incriminărilor din legile speciale extrapenale pentru a se reduce 

numărul acestora, pentru a fi puse pe deplin în acord cu dispozițiile Codului, pentru 

înlăturarea unora ori codificarea altora, cum sunt de exemplu, cele privind terorismul, 

proprietatea intelectuală, mediul înconjurător etc.) ori care sunt deja iniţiate şi derulate 

de centrele de cercetare care funcţionează în structura organizatorică a universităţii, 

precum și în organizarea în bune condiții a activității didactice în cadrul Școlii 

doctorale de drept a Academiei de Studii Economice. 

De asemenea, doresc să contribui la activitatea de cercetare ştiinţifică a 

studenţilor doctoranzi în domeniul ştiinţelor penale prin: îndrumarea elaborării 

tezelor de doctorat; formarea unei culturi organizaţionale bazate pe spirit critic şi 
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responsabilitate în procesul de cercetare ştiinţifică a studenţilor; îndrumarea şi 

evaluarea activităţii studentului-doctorand în cadrul programului de studii universitare 

de doctorat; monitorizarea şi evaluarea obiectivă şi riguroasă a studentului-doctorand; 

creşterea stimei de sine a viitorilor doctori în drept în condiţiile limitărilor impuse de 

statutul diferitelor profesii juridice și sprijinirea mobilităţii studentului-doctorand. 

Un avantaj, în această privință, este dat și de împrejurarea că până în prezent am 

participat în calitate de referent oficial la peste 20 de comisii de doctorat, precum și în 

numeroase comsii de îndrumare a activității de pregătire doctorală. 

De asemenea,nu trebuie omis nici faptul că după obținerea titului de doctor în 

drept, am făcut parte din mai multe echipe de redactare a unor tratate de referință în 

domeniu ori am coordonat volumele unor conferințe naționale cu participare 

internațională sau am organizat peste 20 de conferințe internaționale sau naționale, 

ceea ce relevă o bună capacitate de lucru în echipă.  

Aș menționa, în acest sens, organizarea în anul 2013 la București a unei 

conferințe regionale a Asociației Internaționale de Drept Penal (la care suntem afiliați 

prin Grupul Național Român din cadrul Asociației Române de Științe Penale) 

referitoare la represiunea penală în cotextul crizei economice și a globalizării, pentru 

ca în anul 2016 să organizăm a doua conferință mondială a Asociației Internaționale de 

Drept Penal consacrată protecției penale a mediului înconjurător. 

Prin activităţile prezentate îmi propun să contribui semnificativ la dezvoltarea 

științelor penale prin elaborarea unor lucrări de referință în materie, să ofer 

studenților-doctoranzi educaţie şi cercetare la un înalt standard de calitate, într-un 

climat intern stimulativ intelectual atât pentru doctoranzi, cât şi pentru corpul 

profesoral. 

 

 

Prof. univ. dr. Constantin DUVAC 

 

 

Data: 6 mai 2019 


