REZUMAT
AL TEZEI DE ABILITARE
„CĂILE DE ATAC ÎN MATERIE PENALĂ – APLICAREA ŞI
AMELIORAREA LEGISLAŢIEI PROCESUAL-PENALE ÎN DOMENIU”
I. După susţinerea tezei de doctorat („Aspecte de tehnică legislativă în
materie penală”), mi-am continuat activitatea de cercetare ştiinţifică atât prin
aprofundarea unor aspecte abordate în teză, cât şi prin dezvoltarea altor planuri
de cercetare în domeniul ştiinţelor penale (în special, drept procesual penal, dar
şi cooperare judiciară internaţională în materie penală), publicând şi un început
de monografie în materia căilor de atac în procesul penal potrivit actualei
legislaţii („Recursul în casaţie în noul Cod de procedură penală”). Principalele
contribuţii ştiinţifice pe care consider că mi le-am adus, până în prezent, la
dezvoltarea domeniului ştiinţelor penale pot fi sintetizate în următoarele:
1.Contribuţii la analiza unor aspecte de tehnică legislativă în materie
penală
De pildă, în contextul abordării conceptului de „simplificare – ca imperativ al
modernizării şi ameliorării calităţii dreptului”, am pus în discuţie oportunitatea
modificării unor prevederi ale actualului Cod de procedură penală, pentru ca
acesta să devină un instrument juridic cu adevărat eficient în reglementarea
desfăşurării procesului penal român.
2. Contribuţii la analiza unor instituţii juridice din domeniul dreptului
procesual penal, potrivit legislaţiei procesual-penale anterioare (Codul de
procedură penală de la 1968)
Concentrându-mi cercetarea ştiinţifică pe domeniul dreptului procesual
penal, am analizat o serie de instituţii juridice din această materie, în
reglementarea Codului de procedură penală de la 1968, cu modificările şi
completările ulterioare (în principal modificările din 2003, 2006, 2010 şi 2013).
3. Contribuţii la analiza unor reglementări în materie procesual-penală din
actualul Cod de procedură penală
Noul Cod de procedură penală (Legea nr.135/2010), care a intrat în vigoare
la 1 februarie 2014, a adus modificări substanţiale în privinţa tuturor instituţiilor
de drept procesual penal; în acest context, cu titlu de exemplu, am analizat: noile
principii fundamentale ale procesului penal, dispoziţiile privind punerea în
executare a pedepsei amenzii sau cele referitoare la procedura privind tragerea la
răspundere penală a persoanei juridice,
4. Contribuţii la analiza unor aspecte privind cooperarea judiciară
internaţională în materie penală (domeniu conex dreptului procesual penal)
În acest domeniu, am analizat principalele forme de cooperare judiciară
internaţională în materie penală, în special din punct de vedere procesual, cu
accent pe dispoziţiile aplicabile în relaţiile dintre statele membre ale Uniunii
Europene.

5. Contribuţii la elaborarea unor materiale didactice (cursuri universitare
pentru programul de studii universitare de licenţă şi programe de studii
universitare de master, precum şi alte îndrumare pentru studenţi: lecţii de
sinteză, teste grilă, culegere de speţe etc.)
Spre exemplu, cel mai recent curs universitar pe care l-am publicat este
„Drept procesual penal” (conform noului Cod de procedură penală), vol.I,
Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2015. Structurat în conformitate cu
prevederile Părţii generale a actualului Cod de procedură penală, acest curs
analizează principalele instituţii de drept procesual penal, cu referire şi la
aspecte de practică judiciară (decizii ale Curţii Constituţionale, decizii ale Înaltei
Curţi de Casaţie şi Justiţie în soluţionarea unor recursuri în interesul legii,
jurisprudenţă C.E.D.O.).
6. Contribuţii la analiza căilor de atac în procesul penal, atât potrivit
legislaţiei anterioare, cât şi potrivit actualului Cod de procedură penală
Pornind de la interpretarea unor dispoziţii legale, dar şi de la unele
soluţii de practică judiciară, am abordat aspecte privind posibilitatea
contestării măsurilor şi actelor de urmărire penală, modificările aduse
Codului de procedură penală de la 1968 prin „mica reformă” în privinţa
reducerii gradelor de jurisdicţie, precum şi consecinţele reconfigurării, prin
actualul Cod de procedură penală, a sistemului căilor de atac împotriva
hotărârilor judecătoreşti penale. În ceea ce priveşte căile extraordinare de
atac, am analizat modificările legislative aduse Codului de procedură
penală de la 1968 în materie şi am abordat calea de atac a recursului în
casaţie în reglementarea actualului Cod de procedură penală.
7. Contribuţii la coordonarea sau implementarea unor proiecte de
cercetare social-educaţionale şi de cercetare ştiinţifică
Pentru prevenirea infracţionalităţii şi pentru o mai bună informare a
populaţiei în domeniul legislaţiei penale şi procesual-penale, am participat la
realizarea unor proiecte de cercetare social-educaţionale care au implicat cadre
din Academia de Poliţie şi reprezentanţi ai altor instituţii. De asemenea, în
cadrul unui proiect de cercetare ştiinţifică, ca membru al unui colectiv de autori,
am participat, prin analizarea şi interpretarea unor dispoziţii din actualul Cod de
procedură penală, la elaborarea lucrării „Explicaţii preliminare ale noului Cod
de procedură penală” (lucrare care nu a fost încă publicată).
Sub aspectul realizărilor profesionale şi academice, am parcurs gradele
didactice de la preparator (1992) la profesor universitar (2009), desfăşurându-mi
activitatea, în mod continuu, la aceeaşi disciplină – Drept procesual penal, în
cadrul Catedrei (Departamentului) de Drept Penal din Academia de Poliţie.
II. În privinţa carierei profesionale şi academice, îmi propun să-mi continui
activitatea, ca şi cadru didactic titular, în aceeaşi instituţie în care profesez de 23
ani, adică Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti, iar în măsura
în care voi fi abilitată, obţinând dreptul de a conduce lucrări de doctorat, să
devin membru al Şcolii Doctorale a Academiei de Poliţie.
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În ceea ce priveşte cariera ştiinţifică, principala direcţie de cercetare pe
care îmi propun să mă concentrez este studiul căilor de atac în materie
penală, pornind de la începutul de monografie pe care l-am făcut prin
elaborarea lucrării „Recursul în casaţie în noul Cod de procedură penală”.
Aprofundând cercetarea recursului în casaţie, doresc să extind analizarea şi
interpretarea dispoziţiilor din actualul Cod de procedură penală şi în
materia celorlalte căi extraordinare de atac.
Actualul Cod de procedură penală aduce modificări substanţiale şi în
privinţa reglementării căilor de atac ordinare, prin reducerea numărului
gradelor de jurisdicţie (aspecte pe care le-am abordat, deja, în câteva
articole publicate). De aceea, îmi propun să continui analizarea acestei
problematici, pentru o corectă interpretare şi aplicare, atât a dispoziţiilor
privind apelul, cât şi a celor privind contestaţia.
O altă direcţie de cercetare, dar tot în contextul problematicii căilor de
atac în materie penală, este abordarea noilor reglementări în acest
domeniu, din perspectiva cerinţelor de tehnică legislativă. Având în vedere
preocupările mele anterioare în privinţa tratării unor aspecte de tehnică
legislativă în materie penală, voi continua această cercetare, tocmai pentru
a contribui la perfecţionarea legislaţiei procesual-penale.
Dincolo de studiul căilor de atac care pot fi exercitate împotriva
hotărârilor pronunţate în faza de judecată, îmi propun să abordez şi căile
de atac care pot fi folosite în celelalte faze ale procesului penal (urmărirea
penală, camera preliminară şi faza de punere în executare a hotărârilor
penale definitive). Astfel, voi continua cercetările pe care le-am început prin
câteva articole pe care le-am publicat şi pe care le-am consacrat plângerii
împotriva actelor şi măsurilor de urmărire penală sau plângerii adresate
instanţei/judecătorului împotriva unor soluţii de netrimitere în judecată,
tratând aceste instituţii conform actualului Cod de procedură penală.
Totodată, intenţionez să analizez (în scopul unei corecte interpetări şi
aplicări şi, chiar, al ameliorării legislaţiei în domeniu) şi celelalte căi de
atac: contestaţia împotriva încheierii prin care se dispune asupra unor
măsuri preventive în cursul urmăririi penale, contestaţia cu privire la
modul de soluţionare a cererilor şi a excepţiilor, precum şi împotriva
soluţiilor pronunţate în procedura de cameră preliminară şi, de asemenea,
contestaţia la executare (ca procedeu jurisdicţional de rezolvare a cererilor
sau obiecţiilor ocazionate de punerea în executare a hotărârilor penale).
Bineînţeles, planurile de evoluţie a carierei ştiinţifice nu se limitează doar la
studiul căilor de atac în materie penală, ci vizează toate instituţiile de drept
procesual penal, aceasta fiind ramura de drept pe care m-am specializat şi la a
cărei dezvoltare doresc să-mi aduc modesta contribuţie şi în viitor.
Îmi propun ca, toate aceste planuri de cercetare ştiinţifică, să le dezvolt, în
măsura în care voi obţine atestatul de abilitare, împreună cu doctoranzii pe care
îi voi îndruma.
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