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Conferința internațională bienală 
 

Ediţia a XIII-a 
Timișoara, 6 - 7 noiembrie 2020 

 
 

Persoane de contact: 
 

Lect. univ. dr. Alexandru Popa, prodecan, tel. 0723/001.141, e-mail: alexandru.popa@e-uvt.ro 
Lect. univ. dr. Sorina Doroga, prodecan, tel. 0740/370.650, e-mail: sorina.doroga@e-uvt.ro 

Lect. univ. dr. Alexandra Mercescu, tel. 0723/154.514, e-mail: alexandra.mercescu@e-uvt.ro 
Lect. univ. dr. Dan-Adrian Cărămidariu, tel. 0722/873.173, e-mail: dan.caramidariu@e-uvt.ro 

 
Adresa de corespondență a conferinței: conference@e-uvt.ro. 

 
 

Conferință organizată cu suportul Fundației Universității de Vest din Timișoara. 
 
 

Cea de-a XIII-a ediție a Conferinței internaționale bienale se va desfășura online.  
Transmisiunea live a lucrărilor conferinței va fi asigurată de www.juridice.ro  
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Secţiunea V – Științe penale 

Tema secțiunii: Noi provocări pentru dreptul penal și sistemul de justiție penală: evoluția 
standardelor CEDO, situațiile de criză, noile tehnologii 

 
Section V – Criminal Law 

Topic: New challenges for criminal law and the criminal justice system: the evolution of 
ECHR standards, crisis situations, new technologies 

 
 

Această secțiune a conferinței este organizată de Centrul de Cercetări în Științe Penale  
din cadrul Facultății de Drept a Universității de Vest din Timișoara 

 
This section of the conference is organized by the Centre for Research in Criminal Sciences  

of the Faculty of Law of the West University of Timișoara 
 

 
Vineri, 6 noiembrie 2020 

Friday, November 6th, 2020 
 
 

Sesiunea I / Session I 
09:30-11:30  

 
Moderator:  

Conf. univ. dr. Adrian Fanu-Moca 
  

Cristina Rotaru Universitatea din 
București 

Standarde CEDO în cazul 
infracțiunilor contra libertătii si 
integritatii sexuale cu victime 
minore 

ECHR standards in the field of 
crimes against liberty and 
sexual integrity with minor 
victims 

Petruț Ciobanu Universitatea din 
București 

Metode speciale de 
supraveghere tehnică 

Special technical surveillance 
methods 
  

Flaviu Ciopec, 
Adrian Fanu-
Moca 

Universitatea de Vest din 
Timișoara 

Conducerea la sediul poliției. 
O nouă măsură privativă de 
libertate? 

Escorting to the police 
headquarters. A new measure 
of deprivation of liberty? 

Mihai Mareș Mareș & Mareș Evoluția standardelor CEDO 
privind autoritatea de lucru 
judecat 

The development of ECHR 
standards regarding res 
judicata 

Laura Stănilă Universitatea de Vest din 
Timișoara 

Inteligența artificială și 
sistemul de justiție penală – 
de la postvenție la prevenție și 
de la beneficii la riscuri. 

Artificial intelligence and the 
criminal justice system - from 
postvention to prevention and 
from benefits to risks 

Cristian 
Dumitru  Miheș 

Universitatea din Oradea O perspectivă asupra 
răspunderii penale a persoanei 
juridice 

A perspective on the criminal 
liability of legal persons 
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Sesiunea II / Session II 
11:30-13:00 

 
Moderator:  

Conf. univ. dr. Florentina Muțiu 
  

Mădălina-Cristina 
Dănișor 
  

Universitatea din 
Craiova 

Standardul „acuzație în 
materie penală” și 
represiunea 
administrativă 

The criminal accusation standard 
and administrative repression 

Carmen Adriana 
Domocoș 

Universitatea din 
Oradea 

Sechestrul penal versus 
sechestrul judiciar civil 
in materia insolventei 
  

The criminal seizure v the 
judiciary civil seizure in 
insolvency procedeeings  

Livia Călin Universitatea din 
Craiova 

Comisiile rogatorii și 
audierea prin 
videoconferință. 
Respectarea drepturilor 
fundamentale în cadrul 
procedurilor penale 
naționale şi cele de 
cooperare judiciară 
internaţională în 
materie penală 

Rogatory commissions and 
hearings through 
videoconference. The respect of 
fundamental rights in national 
criminal procedures and in 
international cooperation 
procedures in criminal cases 

Lucian Criste Universitatea 
„Babeș-Bolyai” din 
Cluj-Napoca 

Independența și 
imparțialitatea 
procurorului. 
Standardele CEDO și 
CJUE 

The independence and impartiality 
of the prosecutor. ECHR and CJEU 
standards 

Monica Dinu-Bakoș Université de 
Rennes 1 

Considerații cu privire la 
condițiile inumane de 
detenție provizorie în 
închisorile din Franța în 
contextul crizei sanitare 

Considerations regarding the 
inhuman detaining conditions in 
French prisons during the sanitary 
crisis 

 
 

Sesiunea III / Session III 
14:00-15:30 

 
Moderator:  

Conf. univ. dr. Laura Stănilă 
  

Csaba Fenyvesi 
  
   

University of Pécs  
  
   

Dezvoltări viitoare și 
provocări în 
criminalistică ca parte a 
justiției penale 

Future developments and challenges 
in criminalistics as part of criminal 
justice 
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László Kőhalmi University of Pécs  Fraude în spațiul virtual Frauds in Virtual Space 
  

Zoran Pavlovic University of 
Bussiness 
Academy, Novi Sad 

Despre legalitatea 
proceselor online în 
procedura penală 

About legality of on line trials in 
criminal procedure 

  

Dávid Tóth /  Zsolt 
Gáspár 

  

University of Pécs Provocări jurisdicționale 
ale infracțiunilor în 
mediul informatic 

Jurisdictional challenges of 
cybercrime 
  

Ana Djanic Ceko J. J. Strossmayer 
University of 
Osijek 

Rolul Parchetului 
General în 
implementarea 
contenciosului 
administrativ 

The role of the State Attorneys 
Office in the implementation of the 
administrative judicial review 

  

Jelena Kostić Institute of 
Comparative Law, 
Belgrade 
  

Utilizarea tehnologiei 
informației în sistemul 
de justiție penală 

Using of Information Technology in 
the Criminal Justice System 

  

Giulia Lanza 
 

University of 
Verona 

 

Fake news și provocările 
dreptului penal 

Fake News and the Challenges of 
Criminal Law 

 

 
 

Sesiunea IV / Sesiunea IV 
15:30-17:00 

 
Moderator:  

Conf. univ. dr. Flaviu Ciopec 
  

Silvia Signorato 
  

Universita degli 
Studi di Padova  

   

Investigarea infracțiunilor 
transfrontaliere în mediul 
informatic 

Transnational Criminal Cyber 
Investigations 

  
  

Aleksandar Ivanović University of Novi 
Pazar 

Discursul urii în mediul online 
în timpul crizei COVID-19 și 
provocările pentru sistemul 
de justiție penală din Serbia 

  

Online hate speech in the time 
of the COVID-19 crisis and 
challenges for Serbian criminal 
justice system 

Nikola Paunović 
  

University of 
Belgrade 

Noile tehnologii și libertatea 
de expresie, cu referire la 
jurisprudența Curții Europene 
a Drepturilor Omului 

New technologies and freedom 
of expression with the reference 
to the caselaw of European 
Court of Human Rights 
  

Gojko Pavlovic / 
Goran Maricic 
  

University of 
Bussiness 
Academy, Novi Sad 

Necesitatea reglementării 
monedei virtuale în Bosnia-
Herțegovina în cadrul 

Necessity of the regulation of 
virtual currency in Bosnia and 
Herzegovina in the EU 
harmonisation process 
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/ NGO Think Tank 
Serbia 

procesului de armonizare cu 
legislația UE 

Matko Pajcic University of Split Independența sistemului 
judiciar și recunoașterea 
reciprocă a hotărârilor 
judecătorești în Uniunea 
Europeană 

Independence of judiciary and 
mutual recognition of judicial 
decisions in European Union 

Laura Stănilă Universitatea de 
Vest din Timișoara 

  

Noi specii ale fenomenului 
infracțional: crima organizată 
în mediul informatic 

New Species of Criminal 
Phenomena: Organized 
Cybercrime 

 
 
 

Sâmbătă, 7 noiembrie 2020 
Saturday, November 7th, 2020 

 
Sesiunea I / Session I 

09:00-10:30 
 

Moderator:  
Conf. univ. dr. Voicu Pușcașu 

  
Marina Matic Boskovic Institute of 

Criminological 
and Sociological 
Research, 
Belgrade 

Implicațiile noilor tehnologii 
asupra sistemului de justiție 
penală 

Implications of new 
technologies on criminal 
justice system 

Adrian Fanu-Moca, 
Flaviu Ciopec 

Universitatea de 
Vest din 
Timisoara 

Înșelăciunea prin sisteme 
informatice și frauda 
informatică. Problema 
tentativei 

Deception in cyberspace and 
informatic fraud. The 
probleme of attempt 

Matei Ciprian Graur Universitatea de 
Vest din 
Timișoara 

Neexprimarea acordului de a 
presta muncă neremunerată în 
folosul comunității de către 
acuzat – de la drept la 
”capcană procesuală” 
  

The refusal to carry out unpaid 
work for the benefit of the 
community by the defendant - 
from right to procedural trap 

Ioana Celina Pașca Universitatea de 
Vest din 
Timisoara 

Falsul privind identitatea 
digitală 
  

Forgery regarding digital 
identity 

Bianca Codruța Băra Universitatea de 
Vest din 
Timișoara 

Redimensionarea dreptului la 
autodeterminare prin prisma 
riscului sportiv – Cenușăreasa 
dreptului penal 

Redimensioning the right to 
self determination in the light 
of sport risks - the Cinderella 
of criminal law 
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Sesiunea II / Session II 
10:30-12:00 

 
Moderator:  

Lect. univ. dr. Ioana Pașca 
  

Voicu Pușcașu Universitatea de 
Vest din 
Timișoara 

Câteva considerații despre 
securitatea juridică și 
(im)previzibilitatea în 
aplicarea noului Cod penal 

Some considerations on legal 
security and (un)foreseeability in 
in appyling the new Criminal Code 

Cristina Nicorici Universitatea de 
Vest din 
Timișoara 

Cazul „Lederspray” – 
răspunderea penală pentru 
omisiunea de a retrage 
produse periculoase 

The Lederspray Case - criminal 
liability for the omission to 
withdraw dangerous products 

Daniela Orza Universitatea de 
Vest din 
Timișoara 

Dreptul de a avea acces la un 
avocat în procesele având ca 
obiect infracțiuni de terorism 

The right to a lawyer in criminal 
trials regarding terrorism related 
offences  

Adrian Stan Universitatea de 
Vest din 
Timișoara 

Prezența inculpatului în 
procesul penal – drept sau 
obligație? Scurte reflecții pe 
marginea ascultării prin 
intermediul videoconferinței 

The presence of the defendant in 
criminal trials - right or duty? Short 
thoughts on hearings by 
videoconference 

Alexandrina Perian Universitatea de 
Vest din 
Timișoara 

Amânarea cauzei în vederea 
pregătirii apărării, la granița 
dintre drept și 
responsabilitate 

The postponement of hearings for 
the purpose of preparing the 
defence, at the borderline 
between a right and a 
responsibility 

Iulia Casap Universitatea de 
Vest din 
Timișoara 

Rațiunea sancțiunii excluderii 
probelor obținute în mod 
nelegal 
  

The rationale of the exclusion of 
unlawfully obtained evidence 

 


