Curriculum Vitae

INFORMAŢII PERSONALE

Valerică Dabu
Str. Acvila 27-29, 050862, Bucuresti
+ 40722888842
valerica.dabu@comunicare.ro
Sexul masculin | Data naşterii 06/03/1947 | Naţionalitatea Română

EXPERIENŢA
PROFESIONALĂ
2000 - prezent

Conferențiar universitar
Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice și Facultatea de Management ambele din
cadrul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative, București, B-dul Expoziției 30A
sector 1.
▪ Cursuri la disciplinele: Dreptul afacerilor comerciale; Dreptul Comunicării Sociale; Drept şi
legislaţia muncii
Tipul sau sectorul de activitate: învățământ superior

1997 - 2014

Procuror
Parchetul de pe lângă Tribunalul București, str. Scaune 3-5, sector 3, București.
▪ Activități de urmărire penală a infracțiunilor în domeniul economico-financiar, investigarea
și cercetarea fraudelor bancare, supravegherea cercetării penale desfășurată de organele
de cercetare penală ale poliției judiciare etc.
Tipul sau sectorul de activitate: activitate judiciară în domeniul penal

1998 – 2000

Lector universitar
Facultatea de Administrație Publică din cadrul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi
Administrative, București, B-dul Expoziției 30A, sector 1.
▪ Cursuri la disciplinele: Drept penal; Drept procesual penal
Tipul sau sectorul de activitate: învățământ superior

2000-2015

Formator la formarea continuă magistrați,
Institutului Național al Magistraturii, București, Regina Elisabeta, nr. 53, sector 5
. specialitatea drept penal și drept procesual penal;
. activități specifice la seminarii, consfătuiri, conferințe, comisii de examen, în
domeniul practicii judiciare neunitare, controversate, probleme de drept,
interpretare, aplicare acte normative noi, propuneri de lege ferenda, probleme de
aplicare a noilor coduri penal și cel de procedură penală inclusiv legii speciale
penale în domeniul economico-financiar
Tipul sau sectorul de activitate: formare continuă magistrați

1972 - 1997

Specialist în combaterea criminalităţii economico-financiare
Ministerul Administrației și Internelor , București, str. Piața Revoluției 1A, sector 1.
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▪ Activități de descoperire, cercetare și administrarea probelor cu privire la infracțiuni în
domeniul economico-financiar ocupând funcții de conducere de la șef de birou cercetări
penale până la director general adjunct; în domeniul conducerii, controlului și îndrumării a
activităților cadrelor și structurilor poliției judiciare;
Tipul sau sectorul de activitate Activitate judiciară, de descoperire, cercetare și
administrarea probelor, conducerea și coordonarea activității de poliție judiciară, în cauzele
penale.

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
1992 - 1998

Doctor în drept, specialitatea drept administrativ
Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza, București, Aleea privighetorilor 1-3, sector 1
România ISCED 6
▪ Drept constituțional, Drept administrativ; Știința administrației

1975 -1976

Diplomă absolvire curs postuniversitar
Universitatea din București, Facultatea de drept

1967 - 1971

▪ specializare în drept penal
Diplomă de licență în drept; jurist
Universitatea din București, Facultatea de drept
▪ drept civil; drept penal; drept procesual civil; drept procesual penal; drept constituțional;
drept administrativ; drept internațional public; drept internațional privat; logică; drept
financiar; drept comercial; teoria generală a statului și dreptului și altele.

COMPETENΤE PERSONALE
Limba maternă
Alte limbi străine cunoscute

română
ΙNΤELEGERE

Competenţe de comunicare

SCRIERE

Participare la
Discurs oral
conversaţie
B1
B1
B1
B1
B1
Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator
experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine
Ascultare

Franceza

VORBIRE

Citire

▪ Competeţă comunicaţională (lingvistică şi discursivă): capacitatea de a-mi adapta limbajul
şi discursul la numeroase publicuri diferite, capacitatea de a empatiza cu celălalt,
capacitatea de a transmite cât mai exact ideiile, valorile, atitudinile şi trăirile pe care vreau
să le transmit;
▪ Aceste abilităţi au fost dobîndite în activitatea practică judiciară de cercetare și urmărire
penală, în activitatea didactică, în activitatea de trainer, precum şi in activitatea de
cercetare ştiinţifică;
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Valerică Dabu

Competenţe
organizaţionale/manageriale

▪ Competeţă organizatorică: spirit de iniţiativă, capacitate de mobilizare a celorlalţi, spirit de
cooperare şi capacitatea de a-mi recunoaşte şi a-mi îndrepta greşelile, de a învăţa din
greşeli, capacitatea de gestionare a timpului şi de a delega competenţe membrilor unei
echipe și eficientizarea acestora.
▪ Aceste abilităţi au fost dobândite în activitatea de conducere în diferite funcții de la nivelul
de șef de birou cercetări penale până la funcția (16 ani) de director general adjunct (9 ani)
al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, activitatea de formator la
formarea continuă magistrați (judecători și procurori) în cadrul Institutului Național al
Magistraturii, în activitatea de cercetare ştiinţifică (membru în Colegiul de redacție al
Revistei de Drept penal; Revistei de Criminalistică și Revistei Române de Drept al
Proprietății Intelectuale), și nu în ultimul rând în publicarea a peste 148 de articole în
reviste de specialitate, precum și 9 cărți de specialitate în domeniul dreptului;

Competenţe dobândite la locul
de muncă

În domeniul conducerii științifice și practice a unei anchete penale, a unei analize și studiu
de caz, a unor proiecte de acte normative, a evaluării critice a unor articole propuse spre
publicare.
Am efectuat cercetări în mod nemijlocit și am participat în diferite colective având drept
scop activitățile de mai sus în cadrul Institutului de Cercetări Juridice al Academiei , în
cadrul Ministerului Public, Ministerului de Interne, precum și în cadrul unor comisii, consilii
constituite la diferite nivele.

Competenţe informatice

Alte competenţe

Permis de conducere

▪ Lucrez in Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint şi
alte programe din Windows. Aceste competenţe au fost dobândite în cadrul unui curs de
specialitate și folosite în activitatea profesională;
Nu am alte competențe deosebite. (Scrieţi alte competenţe care nu au fost menţionate
anterior. Specificaţi contextul în care au fost acestea dobândite.)

▪ auto categoria B

INFORMAΤII SUPLIMENTARE
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Publicaţii
Prezentări
Proiecte
Conferinţe
Seminarii
Distincţii
Afilieri
Referinţe

-

-

-

-

-

Valerică Dabu

din anul 1994, membru fondator şi membru al Colegiului de redacţie a Revistei
de Drept penal care apare sub egida Asociaţiei Române de Ştiinţe Penale;
din anul 1996 membru al INTERNATIONAL ASSOCIATION OF PENAL LAW cu
sediul la Paris;
În anul 2006 a fost cooptat în Colegiul ştiinţific al Revistei „Criminalistica” editată de
Asociaţia Criminaliştilor din România.
În 2009 a devenit membru al Asociaţiei Europene a Cadrelor DidacticeSecţiunea Naţională Română şi membru în Consiliul ştiinţific al Revistei
„Cugetarea Europeană”.
specializare la Viena – Austria – 1991, în combaterea traficului ilicit de droguri, în
cadrul “Programme des Nations Unites pour le Controle International des
Drogues”;
Absolvent din anul 1997 al cursului “Narcotics Identification on Basic
Investigation” – Departament Of Justice Administration S.U.A.;
Absolvent al cursului “Tehnici de investigare a infracţiunilor în Dreptul penal al
Statelor Unite ale Americii” (1998);
Absolvent al cursului „Combaterea Criminalităţii economico –financiare” în
octombrie 1999 organizat de Ministerul Public.
Absolvent al cursului “Advanced Economic Crimes Course” U.S. Departament Of
Justice Federal Bureau of Investigation (2000);
Specializare în anul 2001 în domeniul “Protecţiei drepturilor de autor asupra
programelor de calculator”;
Specializare în anul 2002 în cadrul Programului Consiliului Europei
“Problematique de la signature éléctronique” şi în “Organized Crimes” în cadrul
“Phare Project, Continuation of Assistance to the National Institute for
Magistrates and the Training Centre for Clerks”.
În 22 februarie 2002 am fost cooptat în colectivul de cercetări criminologice al
Institutului de Cercetări Juridice al Academiei Române.
Absolvent al cursului „Tehnici de investigare în cazul infracţiunilor economice.
Infracţiunea fiscală şi contrabanda.”, în iulie 2002, organizat în cadrul
programului Anticorupţie RO99/IB/JH/03.
În 2013 am absolvit cursul de formare a formatorilor organizat de CSM prin INM
cu tema ”Îmbunătătțirea capacității judecătorilor și procurorilor români în lupta
împotriva corupției și a criminalității economico-financiare.”

(Mentionaţi publicaţiile, prezentările, proiectele, conferinţele, seminarele, distincţiile, afilierile şi
referinţele pe care le consideraţi relevante. Ştergeţi câmpurile irelevante din coloana stângă.)

ANEXE

LISTA
cu lucrările ştiinţifice elaborate şi publicate
I. Cărţi:
1. V.DABU
2. V.DABU
3. V.DABU
4. V.DABU
(I.S.B.N.)
5. V.DABU
6. V.DABU
7. V. DABU
8. V. DABU
9. V. DABU

Drept Constituţional şi Instituţii Politice. Editura S.N.S.P.A Bucureşti, 2001, 227 pagini (I.S.B.N)
Sisteme constituţionale şi electorale. Curs universitar. CD-ROM, Bucureşti 2000. (I.S.B.N.)
Dreptul comunicării sociale. Curs universitar, Editura Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice. Bucureşti,
2000, pag.200 (I.S.B.N.)
Despre dreptul şi arta apărării. Editura Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, Bucureşti, 1994, pag.302
Răspunderea juridică a funcţionarului public, Editura Global Lex, Bucureşti, 2000, pag.432 (I.S.B.N.)
Despre responsabilitatea poliţistului, procurorului şi judecătorului în procesul penal. Editura Regia
Autonomă „Monitorul Oficial”Bucureşti,1997, pag. 237. (I.S.B.N.)
Drept constituţional şi administrativ. Editura S.N.S.P.A. Bucureşti, 2002. CD-ROM (I.S.S.N.)
Drept şi legislaţia muncii. Editura S.N.S.P.A. Bucureşti 2003, CD-ROM (I.S.S.N.)
Drept constituţional şi administrativ. Editura S.N.S.P.A. Bucureşti 2003. CD-ROM (I.S.S.N.)
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10. V.DABU
11.V.DABU
12.V.DABU
13. V.DABU
14. V.DABU
15. V.DABU
16. V.DABU
17. V.DABU
18. V.DABU
19. V.DABU
20. V. DABU
21. V.DABU
22. V. DABU
23. V.DABU
24. V. DABU
25. V.DABU
26. V. DABU
27. V. DABU

Valerică Dabu

Dreptul comunicării. Editura S.N.S.P.A. Bucureşti 2003. CD-ROM (I.S.S.N.)
Mediul legislativ al proiectelor internaţionale, Editura S.N.S.P.A. Bucureşti 2004. CD-ROM (I.S.S.N.)
Drept constituţional şi administrativ. Editura S.N.S.P.A. Bucureşti 2004. CD-ROM (I.S.S.N.)
Dreptul comunicării. Editura S.N.S.P.A. Bucureşti 2004. CD-ROM (I.S.S.N.)
Dreptul comunicării. Editura S.N.S.P.A. Bucureşti 2005. CD-ROM (I.S.S.N.)
Drept şi legislaţia muncii. Editura S.N.S.P.A. Bucureşti 2005, CD-ROM (I.S.S.N.)
Dreptul comunicării. Editura S.N.S.P.A. Bucureşti 2006. CD-ROM (I.S.S.N.)
Drept şi legislaţia muncii. Editura S.N.S.P.A. Bucureşti 2006, CD-ROM (I.S.S.N.)
Dreptul comunicării. Editura S.N.S.P.A. Bucureşti 2007. CD-ROM (I.S.S.N.)
Drept şi legislaţia muncii. Editura S.N.S.P.A. Bucureşti 2007, CD-ROM (I.S.S.N.)
Etica şi Dreptul comunicării. Editura comunicare.ro, Bucureşti 2008. CD-ROM (I.S.S.N.)
Drept şi legislaţia muncii. Editura comunicare.ro, Bucureşti 2008, CD-ROM (I.S.S.N.)
Etica şi Dreptul comunicării. Editura comunicare.ro, Bucureşti 2009. CD-ROM (I.S.S.N.)
Drept şi legislaţia muncii. Editura comunicare.ro, Bucureşti 2009, CD-ROM (I.S.S.N.)
Etica şi Dreptul comunicării. Editura comunicare.ro, Bucureşti 2010. CD-ROM (I.S.S.N.)
Drept şi legislaţia muncii. Editura comunicare.ro, Bucureşti 2010, CD-ROM (I.S.S.N.)
Dreptul afacerilor comerciale. Editura comunicare.ro, Bucureşti 2011. CD-ROM (I.S.S.N.)
Dreptul afacerilor comerciale. Editura comunicare.ro, Bucureşti 2012. CD-ROM (I.S.S.N.)

II. Studii de specialitate:
27. V.DABU
nr.3/2000
28. V.DABU

„Cu privire la constituţionalitatea art.17 al.2 şi 3 şi art.18 al.2 din C.proc.pen”. Revista de Drept Penal
(I.S.B.N.)
„Drepturile şi obligaţiile autorităţilor publice privind înfăptuirea dreptului la informare al persoanei”
în „Armata României la început de secol.” Editura Academiei de Înalte Studii Militare. Bucureşti, 2001,

pag.929. V.DABU
(I.S.B.N.)
30. V.DABU
31. V.DABU
32. V.DABU
33. V.DABU
34. V.DABU
35. V.DABU
36. V.DABU
(I.S.B.N.)
37. V.DABU
38. V.DABU
39. V.DABU
40. V.DABU
41. V.DABU
42. V.DABU
43. V.DABU
44. V.DABU
45. V.DABU
46. V.DABU
47. V.DABU
48. V.DABU
49. V.DABU
50. V.DABU
51. V.DABU

21 (I.S.B.N.)
„Despre protecţia secretului profesional şi a creditului bancar.” Revista de Drept Comercial nr.6/2000
„Implicaţiile Legii nr.78/2000 asupra secretului bancar.” Revista de Drept Comercial nr.12/2000 (I.S.B.N.)
„Respingerea plângerii contra ordonanţei de arestare. Recurs.” Revista de Drept Penal nr.4/1999 (I.S.B.N.)
„Dreptul procurorului şi instanţei de a dispune de libertatea persoanei.” Revista de Drept Penal nr.1/1994,
a Asociaţiei Române de Ştiinţe Penale (I.S.B.N.)
„Comportarea abuzivă a agentului autorităţii.” Revista de Drept Penal nr.1/1995 (I.S.B.N.)
„Despre revocarea măsurii arestării preventive.” Revista de Drept Penal nr.1/1996 (I.S.B.N.)
„Din nou despre prelungirea măsurii arestării preventive.” Revista de Drept Penal nr.1/1997 (I.S.B.N.)
„Implicaţii penale ale folosirii ilegale a cambiei şi biletului la ordin.” Revista de Drept Penal nr.3/1996
„Recurs. Prelungirea arestării preventive.” Revista de Drept Penal nr.4/1997 (I.S.B.N.)
„Limitele răspunderii penale a funcţionarului bancar.” Revista de Drept Penal nr.1/1999 (I.S.B.N.)
„Înşelăciunea prin folosirea unui cec fără acoperire.” Revista de Drept Penal nr.3/1999 (I.S.B.N.)
„Prostituţia şi turismul. Comentariu de socio-psihologie juridică,” Revista I.R.D.O. Editura Regia Autonomă
„Monitorul Oficial”. Colocviul internaţional. Turismul şi Drepturile Omului. Bucureşti 1995 (I.S.B.N.)
„Încadrarea juridică a înşelăciunii prin „şmen”. Revista de Drept Penal nr.1/1995 (I.S.B.N.)
„Cu privire la infracţiunea de falsificarea băuturilor alcoolice.” Revista de Drept Penal nr.1/2001 (I.S.B.N.)
„Graţiere. Faptă care nu prezintă pericol social al unei infracţiuni.” Revista de Drept Penal nr.4/1997 (I.S.B.N.)
„Secretul profesional şi creditul bancar.” Revista de Drept Penal nr.2/2000 (I.S.B.N.)
„Înşelăciunea cu privire la calitatea mărfurilor.” Revista de Criminalistică nr.5/2000 (I.S.B.N.)
„Regimul juridic al armelor de foc şi al muniţiilor.” Revista de Drept Penal nr.2/1998 (I.S.B.N.)
„Falsificarea de produse alimentare şi înşelăciunea cu privire la calitatea mărfurilor.” Revista de Drept Penal
nr.1/2001 (I.S.B.N.)
„Ridicarea de obiecte şi înscrisuri.” Revista de Drept Penal nr.3/1998 (I.S.B.N.)
„Cu privire la constituţionalitatea art.17 al.1 şi 3 şi art.18 al.2 din C.proc.pen.” În „Pro Lege”; Editura
Ministerului Public nr.1/2001 (I.S.B.N.)
„Înşelăciunea prin falsificarea unui C.E.C. fără acoperire în „Pro Lege” nr.2/2001”. Editura Ministerului Public
(I.S.B.N.)
„Responsabilitatea juridică a funcţionarului public.” Teză de doctorat. Bucureşti 1999, 505 pagini.
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52. V.DABU
53. V.DABU
54. V.DABU
nr.1/2001,
55. V.DABU
56. V.DABU
57. V.DABU
58. V.DABU
59. V.DABU
60. V.DABU
61. V.DABU
62. V.DABU
in

63. V.DABU

64. V.DABU

65. V.DABU
66. V.DABU
nr.1/2004
67. V.DABU
68. V.DABU
nr.1/2004,
69. V.DABU
70. V.DABU
71. V.DABU
72. V.DABU
73. V.DABU
74. V.DABU
Unite
75. V.DABU
76. V.DABU

77. V.DABU
78. V.DABU

Valerică Dabu

„Reflecţii privind infracţiunea de spălare a banilor” în Revista de Drept Comercial nr.12/2001.
„Consideraţii de ordin juridic asupra infracţiunilor de spălare a banilor reglementate în Legea nr.21/1999”. În
„Pro Lege” Editura Ministerului Public. Bucureşti nr.4/2001.
Cu privire la constituţionalitatea dispoziţiilor art.17 alin.1 şi art.18 alin.2 din C.proc.pen. în „Pro Lege”
Editura Ministerului Public, pag.74-92. (I.S.B.N.)
Drepturile şi obligaţiile autorităţilor publice privind înfăptuirea dreptului la informaţie al persoanei în Armata
României la început de Secol. Editura Academiei de Înalte Studii Militare. Bucureşti, 2001, pag.9-21 (I.S.B.N.)
Înşelăciunea cu privire la calitatea mărfurilor. Falsificarea de alimente sau alte produse. Deosebiri. Revista de
Drept Penal nr.1/2000, pag.105-110 (I.S.B.N.)
Implicaţiile legii privitoare la corupţie asupra secretului bancar. Revista de Drept Penal nr.2/2001, pag.40-45
(I.S.B.N.)
Fapte ilicite în activitatea bancară. Revista de Drept Penal nr.3/2001, pag.104-113 (I.S.B.N.)
Implicaţiile Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie asupra
secretului bancar. Revista de Drept Comercial nr.1/2001, pag.83-88 (I.S.B.N.)
Înşelăciunea cu privire la calitatea mărfurilor. Falsificarea de alimente sau alte produse. Deosebiri. Revista de
Criminalistică nr.6/2000, pag.25-27 (I.S.B.N.)
Reflecţii asupra Legii pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor. Revista de Drept Penal nr.4/2001
(I.S.B.N.)
Determining Life Probability and Invalidity Using the Markov Chains Theory. The Importance of the Method
the Field of the Insurance Rigt în Revista „6th Balkan Conference on Operational Research. Book of abstract.
Under the auspices of the Ministry of MACEDONIA-THRACE. Thessaloniki Greece 2002. p.129.
Noi reglementări privind spălarea produsului infracţiunii (Legea nr.656/2002) în „Pro Lege” nr.1/2001. Editura
MINISTERUL PUBLIC (I.S.S.N.)
Reflecţii privind unele modificări aduse Legii nr.87/1994, prin Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru
asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţii publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea
şi sancţionarea corupţiei în „Pro Lege” nr.3-4/2003. Editura Ministerului Public (I.S.S.N.)
Dreptul la tăcere şi mărturisirea extrajudiciară în „Pro Lege” nr.2/2003. Editura Ministerului Public (I.S.S.N.)
Cecul fără acoperire în cont. Garanţie. Înşelăciune. Infracţiune prevăzută de legea cecului în „Pro Lege”
(I.S.S.N.)
„Dreptul la tăcere în practica Curţii Europei” în Revista „Criminalistică” nr.52/2003. Editura Luceafărul.
Bucureşti 2003. (I.S.S.N.)
„Evaziunea fiscală şi fals cu implicaţii de miliarde lei în bugetul Statului”, în Revista „Criminalistică”
Editura Luceafărul, Bucureşti 2004 (I.S.S.N.)
„Unele opinii cu privire la cecul garanţie. Înşelăciune Infracţiune la legea cecului” în Revista Criminalistică
nr.4/2004. Editura Luceafărul – Bucureşti, 2004 (I.S.S.N.)
„Percheziţie. Infracţiune flagrantă. Constituţionalitate”, în Revista Criminalistică nr.2/2004. Editura Luceafărul,
Bucureşti 2004 (I.S.S.N.)
„Dreptul la tăcere, drept fundamental” în Revista Criminalistică nr.4/2003. Editura Luceafărul. Bucureşti 2003
(I.S.S.N.)
„Tâlhăria săvârşită în curtea locuinţei” în Revista de Drept Penal nr.2/2002. Editura „Monitorul Oficial”.
Bucureşti 2002 (I.S.S.N.)
„Graţiere. Constituţionalitate.” Revista de Drept Penal nr.1/2003 Bucureşti 2003 (I.S.S.N.)
„Noua lege pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor (Legea nr.656/2002) şi Convenţia Naţiunilor
Împotriva criminalităţii transnaţionale organizate” în Revista Dreptul nr.6/2003, Bucureşti 2003 (I.S.S.N.)
„Importanţa înfiinţării Parchetului Naţional Anticorupţie pentru siguranţa relaţiilor comerciale” în Revista
Dreptul nr.7/2003 Bucureşti 2003 (I.S.S.N.)
„Reflecţii privind unele modificări aduse Legii nr.87/1994, prin Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru
asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri,
prevenirea şi sancţionarea corupţiei”, în Revista Dreptul nr.12/2003 Bucureşti, 2003 (I.S.S.N.)
„Libertatea de exprimare. Transparenţă, Cenzură prealabilă, cenzură ulterioară şi publicitatea excesivă”, în
Revista Dreptul nr.1/2004, Bucureşti 2004 (I.S.S.N.)
„Discuţii referitoare la Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public”, în Revista
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80. V.DABU
81. V.DABU
82. V.DABU
83. V.DABU
84. V.DABU

Valerică Dabu

Dreptul nr.4/2004, Bucureşti 2004 (I.S.S.N.);
„Despre constituţionalitatea noilor dispoziţii privind măsurile preventive, în Revista Dreptul nr.5/2004.”
Bucureşti 2004. (I.S.S.N.)
„Cecul fără acoperire în cont. Garanţie. Înşelăciune. Infracţiune prevăzută de legea cecului,” în Revista Dreptul
nr.6/2004, Bucureşti 2004 (I.S.S.N.)
„Măsuri preventive. Noi reglementări.” în Revista de Drept penal nr.2/2004. Bucureşti 2004 (I.S.S.N.)
„Percheziţie. Infracţiune flagrantă. Constituţionalitate,” în Revista de Drept penal nr.3/2004. Bucureşti 2004
(I.S.S.N.)
„Liberul acces la informaţiile de interes public” în Revista „Studii de drept românesc”nr. 1-2/2004, Editura
Academiei Române, Bucureşti, 2004 (I.S.S.N.)
„Reflecţii privind unele modificări aduse Legii nr. 87/1994, prin Legea nr.161/2003.Formulare, documente de
evidenţă primară şi de evidenţă contabilă. În „Investigarea criminalistică a locului faptei”Editura S.c.

Luceafărul
85.V.DABU

86. V.DABU
87. V. DABU
88. V. DABU
89. V.DABU
90. V. DABU
criminalistice
91. V.DABU
Bucureşti
92. V. DABU
93. V. DABU
Ordine

S.A., Bucureşti 2004 (I.S.B.N.);
„Dreptul învinuitului sau inculpatului de a nu face nici o declaraţie. Legalitatea interceptării şi înregistrării audio
sau video a declaraţiei învinuitului sau inculpatului. În „Investigarea criminalistică a locului faptei”Editura S.c.
Luceafărul S.A., Bucureşti 2004 (I.S.B.N.)
„Reflecţii asupra dreptului la tăcere”în Revista de Drept penal nr.4/2004. Bucureşti 2004 (I.S.S.N.)
Noul Cod penal. Traficul de influenţă, în Revista de Drept penal nr. 2/2005, Bucureşti 2005 (I.S.S.N.)
Comunicare şi cenzură. Transparenţă. Cenzura prealabilă, cenzura ulterioară. Publicitatea excesivă şi procesul
echitabil, în Revista „Pro lege” nr.3/2004 Bucureşti 2004, (I.S.S.N.)
„Comunicare şi cenzură. Publicitate excesivă şi procesul echitabil” în Revista „Studii de drept românesc”nr. 34/2004, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2004 (I.S.S.N.);
Unele aspecte ale cercetării traficului de influenţă în lumina noului Cod penal., în „Rolul probelor
şi medico-legale în stabilirea adevărului”, Editura „Luceafărul”, Bucureşti, 2005, (I.S.S.N.)
„Dreptul învinuitului sau inculpatului de a nu face nici o declaraţie. în Revista „PRO LEGE”nr. 4/2004,
2004 (I.S.B.N.);
Noul Cod penal. Traficul de influenţă, în Revista „PRO LEGE”nr. 1/2005, Bucureşti 2005 (I.S.S.N.)
Cazurile în care se poate dispune arestarea prevăzute de art. 148 lit.e şi h din Codul de procedură penală.
de drept. Ordine publică. Ordine constituţională. Pericolul social al faptei. Pericolul social al infracţiunii.

Pericolul
concret pentru ordinea publică. În cursul urmăririi penale şi instanţa poate dispune obligarea de a nu părăsi
ţara,
94. V.DABU
95. V. DABU

în Revista „PRO LEGE”nr. 1/2005, Bucureşti 2005 (I.S.S.N.
Spălarea de bani în noul Cod penal şi legislaţia penală actuală, în Revista Dreptul nr.4/2005, Bucureşti 2005
(I.S.S.N.);
Cazurile în care se poate dispune arestarea prevăzute de art. 148 lit.e şi h din Codul de procedură penală. Ordine
de drept. Ordine publică. Ordine constituţională. Pericolul social al faptei. Pericolul social al infracţiunii.

Pericolul
concret pentru ordinea publică. În cursul urmăririi penale şi instanţa poate dispune obligarea de a nu părăsi ţara,
în Revista „DREPTUL”nr. 6/2005, Bucureşti, 2005 (I.S.S.N.)
96. V. DABU Noul Cod penal. Traficul de influenţă, în Revista Dreptul, nr. 2/2005, Bucureşti 2005 (I.S.S.N.)
97. V. DABU Noua lege privind evaziunea fiscală, (I), Revista de Drept penal nr.1/2006, Bucureşti 2006, (I.S.S.N.)
98. V. DABU
Noua lege pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, Revista Dreptul nr.4/2006, Bucureşti 2006,
(I.S.S.N.)
99. V. DABU
Protecţia afacerilor prin instituirea secretului bancar. Opozabilitatea secretului bancar faţă de autorităţi.
Limitele
secretului bancar. Protecţia secretului bancar în noul Cod penal, Revista Dreptul nr.5/2006 Bucureşti 2006
(I.S.S.N.);
100. V. DABU Dreptul la imagine şi protecţia imaginii prin norme de dreptul proprietăţii intelectuale, Revista Română de
Dreptul Proprietăţii Intelectuale, nr.2/2006 Bucureşti 2006 (I.S.S.N.)
101. V. DABU
Imaginea. Dreptul la o imagine corectă. Marca. Dreptul la propria imagine, Revista, Pro Lege, nr.2/2006
(I.S.S.N.)
102. V. DABU Corelaţia dintre Codul penal în vigoare, noul Cod penal şi legislaţia penală actuală în domeniul prevenirii şi
combaterii spălării produsului infracţiunii, finanţării actelor de terorism şi a criminalităţii organizate, Buletinul
Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor, nr.2/2006(I.S.S.N.);
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103. V.DABU

Infracţiuni în dauna creditorilor. Infracţiuni prevăzute de Legea nr.31/1990 republicată, revista, Pro Lege,
nr.3/2006. (I.S.S.N.);
104. V.DABU Infracţiuni în dauna creditorilor. Infracţiuni prevăzute de Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei în
condiţiile Legii nr.278/2006 şi Legii nr.356/2006, revista, Pro Lege, nr.4/2006. (I.S.S.N.);
105. V. DABU
Demnitate. Garantarea demnităţii. Constituţionalitatea abrogării dispoziţiilor care incriminau insulta şi
calomnia,
în revista Curierul judiciar, nr.3/2007 (I.S.S.N.);
106. V. DABU
Unele consideraţii referitoare la instituirea răspunderii penale a persoanei juridice. Constituţionalitate, în
Revista
Criminalistică nr.2-3/2007. Editura Luceafărul – Bucureşti, 2007 (I.S.S.N.)
107. V.DABU
Demnitate. Garantarea demnităţii. Constituţionalitatea abrogării dispoziţiilor care incriminau insulta şi
calomnia.
In Revista Pro lege, nr.1/2007. (I.S.S.N.);
108. V.DABU
Demnitate. Garantarea demnităţii. Constituţionalitatea abrogării dispoziţiilor care incriminau insulta şi
calomnia.
In Revista Buletinul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor, nr.1/2007. (I.S.S.N.);
109. V.DABU Protecţia afacerilor prin instituirea secretului bancar şi al instituţiilor de credit, în “Revista de Drept penal”,
nr.2/2007(I.S.S.N.)
110.V.DABU Constituţionalitatea abrogării dispoziţiilor care incriminează insulta şi calomnia, în revista „Dreptul”
nr.6/2007(I.S.S.N.);
111. V.DABU Dreptul la sporul de vechime în muncă. Suprimarea unui drept. Ordonanţă a Guvernului neconstituţională şi
abrogată. Inadmisibilitatea excepţiei de neconstituţionalitate. Competenţa instanţei de a constata
neconstituţionalitatea unei Ordonanţe abrogate şi a soluţiona litigiul, în revista „Curierul judiciar”
nr.6/2007(I.S.S.N.);
112. V.DABU
Imaginea. Dreptul la o imagine corectă. Marca. Dreptul la propria imagine, în revista Studii de Drept
Românesc,
a Academiei Române nr.3-4/2006, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2007(I.S.S.N.);
113. V. DABU Instituţia suspendării Preşedintelui, în revista Cugetarea europeană, nr.3/2007 editată de Asociaţia Europeană a
Cadrelor Didactice - Secţiunea Naţională Română.
114. V.DABU
Protecţia afacerilor prin instituirea secretului bancar şi al instituţiilor de credit în revista de Drept Penal
nr.2/2007,
Bucureşti 2007 (I.S.S.N.)
115. V.DABU Infracţiunea de spălare a banilor în lumina noilor acte normative, în revista de Drept Penal nr.4/2007, Bucureşti
2007 (I.S.S.N.) (I);
116. V. DABU
Demnitate. Garantarea demnităţii. Constituţionalitatea abrogării dispoziţiilor care incriminau insulta şi
calomnia,
în revista Pro Lege, nr.1/2007, Bucureşti, 2007. (I.S.S.N.);
117. V. DABU Unele consideraţii referitoare la instituirea răspunderii penale a persoanei juridice. Constituţionalitate, în revista
Studii de Drept Românesc, a Academiei Române nr.1-2/2007, Editura Academiei Române, Bucureşti,
2007(I.S.S.N.)
118. V. DABU Protecţia afacerilor prin instituirea secretului bancar şi al instituţiilor de credit. Opozabilitatea secretului bancar
faţă de autorităţi. Protecţia secretului instituţiilor de credit în noul Cod penal şi noua lege a instituţiilor de
credit,
în revista Pro Lege nr.2/2007 Bucureşti 2007 (I.S.S.N.)
119. V. DABU

120. V. DABU

121. V.DABU
122. V. DABU
2007

123. V. DABU

Dreptul la sporul de vechime în muncă. Suprimarea unui drept. Ordonanţă a Guvernului neconstituţională şi
abrogată. Inadmisibilitatea excepţiei de neconstituţionalitate. Competenţa instanţei de a constata
neconstituţionalitatea unei Ordonanțe abrogate şi a soluţiona litigiul, în revista Pro Lege nr.3/2007 Bucureşti
2007 (I.S.S.N.)
Constituţionalitatea Legii nr. 69 din 26 martie 2007 privind modificarea lit. b şi c. ale art.10 din Legea nr.
78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea actelor de corupţie, în revista Pro Lege nr.4/2007
Bucureşti 2007 (I.S.S.N.)
Infracţiunea de spălare a de banilor în lumina noilor acte normative, în revista de Drept Penal nr.2/2008,
Bucureşti 2008 (I.S.S.N.) (II);
Necesitatea protejării creditului de stat şi a creditului privat. Constituţionalitatea legii nr. 69 din 26 martie
privind modificarea lit.b) şi c) ale art.10 din legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea
actelor de corupţie. Infracţiunile de abuz în serviciu şi neglijenţă în serviciu în domeniul instituţiilor de credit
Protecţia juridică a creditului de stat şi privat, în revista de Drept Penal nr.4/2008, Bucureşti 2008 (I.S.S.N.);
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Cecul-garanţie. Cecul postdatat. Cecul în alb. Concursul între înşelăciune şi infracţiunile la legea cecului.
Universitatea Română de Ştiinţe şi Arte „Gheorghe Cristea”, Buletin de cercetare, nr.17, Editura LITTLE
STAR, Bucureşti, 2008, p.8.
Need for protection of the state and private credit in the present internal and international conditions,
Universitatea Română de Ştiinţe şi Arte „Gheorghe Cristea”, Alternative economic strategies, Editura

LITTLE
STAR, Bucureşti, 2009, p.42. I.S.S.N
Traficul de influenţă sub forma corupţiei active şi pasive, în Revista de Doctrină şi Jurisprudenţă nr. 2/2009,
(ISSN);
127. V. DABU
Restabilirea situaţiei anterioare săvârşirii infracţiunii şi restituirea lucrurilor în actualul Cod de procedură
penală
şi în noul proiect al acestuia, în Revista Pro Lege, nr.3/2009 (ISSN).
128. V. DABU
Cecul în diferite modalităţi. Încadrarea juridică. în Revista de Drept Penal nr. 4/2009 (ISSN)
129. V. DABU
Cumulul pensiei cu salariul în domeniul învăţământului superior, în Revista „Cugetarea Europeană” nr.
1/2010
130. V. DABU
Suspendarea plăţii pensiei pe durata exercitării dreptului la muncă - o măsură neconstituţională, în Revista
română de Dreptul Muncii nr. 1/2010;
131. V. DABU
Investigator sub acoperire. Martor. Neconstituţionalitate, în Revista Pro Lege, nr.1/2010 (ISSN).
132. V. DABU Investigator sub acoperire. Martor. Neconstituţionalitate, în Revista de Drept penal, nr.2/2010 (ISSN 12230790).
133. V. DABU Primirea de foloase necuvenite. Dezincriminare, în Revista de Drept penal, nr.3/2010 (ISSN 1223-0790).
134. V. DABU Primirea de foloase necuvenite. Scurtă privire comparativă între actualul Cod penal în vigoare şi Noul Cod
penal adoptat prin Legea nr. 286/2009, în Cugetarea Europeană, nr.2/2010 (ISBN 1583-4409)
135. V. DABU Evaziune fiscală. Noutăţi legislative.Dispoziţii penale abrogate. Reincriminare. Constituţionalitate, în Revista
de Doctrină şi Jurisprudenţă nr.1/2011 (ISSN -1584-823X);
136. V. DABU Traficul de influenţă în noul Cod penal, în Revista de Drept penal, nr.2/2011 Editura Universul Juridic, (ISSN
1223-0790).
137. V. DABU Pensionarea cadrelor didactice universitare. Mandat în exerciţiu. Cumulul pensiei cu salariul în Legea educaţiei
naţionale nr. 1/2011. Revista „Cugetarea Europeană” nr. 1 (23)/2011.
138. V. DABU Drept şi libertate. Importanţa delimitării între drept şi libertate, în Pro Lege, nr. 3-4/2011, Editura Ministerului
Public, Bucureşti, 2011; (ISSN 1224-241).
139. V. DABU
Legalitatea interceptărilor în faza actelor premergătoare, în Revista de Drept penal, nr.1/2012 Editura
Universul
Juridic, (ISSN 1223-0790).
140. V. DABU
Legalitatea interceptărilor în faza actelor premergătoare (I), în Revista Pro Lege, nr.1/2012 Editura
Ministerului
Public, (ISSN 1224-2411).
141. V. DABU Subiectul activ al infracţiunii de luare de mită în noul Cod penal, în Revista Pro Lege, nr.2/2012 Editura
Ministerului Public, (ISSN 1224-2411).
142. V. DABU Unele consideraţii privind latura obiectivă a infracţiunii de luare de mită în noul Cod penal, în Revista Pro
Lege, nr.3/2012 Editura Ministerului Public, (ISSN 1224-2411).
143 V. DABU „Practică neunitară în combaterea evaziunii fiscale. Inconsecvenţe legislative. Contriverse (I)” în Revista Pro
Lege, nr.4/2012 Editura Ministerului Public, (ISSN 1224-2411).
144. V. DABU „Unele consideraţii privind latura obiectivă a infracţiunii de luare de mită în noul Cod penal”, în „ Noua
legislaţie
penală: tradiţie, recodificare, reformă, progres juridic, V.II, Editura Universul Juridic, Bucureşti 2012 (ISBN
978-606-673-009-9)
126. V. DABU

145. V. DABU „Law and liberty. Legislative inconsistencies. The international cyber-criminality in the context of global
economic crisis”, în „Criminal repression in the context of the economic crisis and the maximization of crime
at european and global level, Bucharest, 9-10 May 2013, E-book, Medimond, International Procedings;
146. V. DABU Drept și libertate. Inconsecvențe legislative, în Revista de Drept penal, nr.4/2013 Editura Universul Juridic,
(ISSN 1223-0790).
147. V. DABU ”Observații critice cu privire la motivele invocate în Decizia nr. 265 din 06.05.2014 a Curții Constituționale
referitoare la constituționalitatea art. 5 din Codul Penal și limitele acesteia” în Revista ”Cugetarea Europeană,
nr. 1 (27) 2014;
148 V. DABU ”Latura obiectivă a infracțiunii de luare de mită în noul Cod penal”, în RDP nr. 1/2014 Editura Universul
Juridic,
(Revistă indexată în bazele de date internaționale EBSCO, ProQuest și SSRN, recunoscute prin Ord. MECTS
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nr. 6569/2012) ISSN 1223-0790;
149. V. DABU ”Considerații în legătură cu aplicarea legii penale mai favorabile conform art. 5 din Codul penal”, în Revista
Dreptul nr. 11/2014, Editura Lex Expert, București, 2014, (ISSN 1018-0435, B+)
III. Comunicări:
1. V.DABU
2. V.DABU
3. V.DABU
4. V.DABU
265. V.DABU
6. V.DABU
7. V.DABU

„Studiu asupra legislaţiei române în materie de droguri.” Simpozion ştiinţific Viena 1-9 decembrie 1991.
P.N.U.C.D.;
„Despre creditul şi secretul bancar.”la Simpozionul „Criminalitatea economico-financiară.” Sinaia 2430.XII.1999.
„Unele consideraţii despre securitatea turistului în capitala României”. I.R.D.O. Editura Regia Autonomă
Monitorul Oficial”. Colocviul internaţional. Turismul şi Drepturile Omului. Bucureşti 1995.
„Infracţiuni prevăzute de Legea bancară (nr.58/1998)”. Simpozionul „Criminalitatea economico-financiară,
30.X.2000, Sinaia.
„Implicaţiile Legii nr.78/2000 asupra secretului bancar.” Simpozion „Infracţionalitatea în Sistemul bancar,” 1014.X.2000, Herculane.
„Infracţiuni în domeniul calităţii mărfurilor”. Simpozionul „Combaterea criminalităţii economico-financiare”,
Sinaia 26-30.06.2000.
„Determining Life Probability and Invalidity Using the Markov Chains Theory. The Importance of the Method
in the Field of The Insurance Rigt” prezentat la a 6-a Conferinţă Balcanică de Cercetări Operaţionale, 22-25

mai
8. V.DABU
9. V.DABU
Bucureşti
10. V.DABU

11. V.DABU
12. V.DABU
13. V.DABU
14. V.DABU
15. V.DABU
16. V.DABU

2002. Thessaloniki Grecia.
„Percheziţia domiciliară. Constituţionalitate.” Simpozionul „Învăţământul românesc de criminalistică şi
medicină legală în slujba justiţiei”, Bucureşti 30.01.2004.
„Criminalitatea organizată”, la Seminarul „Criminalitate organizată. Tradiţie şi evoluţie studii de caz”.
17-18.10.2002.
„Infracţiunea de spălare de bani” la seminarul „Impactul dintre infracţiunile economico-financiare şi legea
spălării banilor murdari – aspecte ale colaborării internaţionale în domeniu, prin prisma S.E.C.I. Tulcea 25-27
iunie 2001.
„Aspecte ale semnăturii electronice” la Seminarul „Semnătura electronică”. Bucureşti 30-31.10.2002.
„Cecul fără acoperire în cont” la seminarul „Infracţiuni economico-financiare” Bucureşti 1-2 aprilie 2004.
„Infracţiunea de Spălare de bani” la seminarul „Spălare de bani” Bârlad 24-25 mai 2004.
„Controverse privind reglementările infracţiunilor economico-financiare” la seminarul „Infracţiuni economicofinanciare” Bucureşti 1-2 aprilie 2004.
„Cecul garanţie. Înşelăciune” la seminarul „Infracţiuni economico-financiare”, Timişoara 12-13 mai 2004.
„Percheziţie. Infracţiune flagrantă. Constituţionalitate”, „Dreptul învinuitului sau inculpatului de a nu face nici
o declaraţie. Legalitatea interceptării şi a înregistrării audio sau video a declaraţiei învinuitului sau

inculpatului.”
17. V.DABU

18. V.DABU
simpozionul

19. V. DABU
„De

20. V. DABU
21. V. DABU
O.U.G.

„Aspecte teoretice şi practice în materia arestării preventive potrivit modificărilor Codului de procedură
penală”, la seminarul de la Sovata 16-17 decembrie 2004.
„Prevenirea şi combaterea spălării de bani a finanţării actelor de terorism şi a criminalităţii organizate în noul
cod penal şi legislaţia penală actuală.”, la seminarul „Infracţiuni de spălarea produsului infracţiunii”, Bucureşti
12-13 februarie 2006 la Institutul Naţional al Magistraturii.
„Consideraţii privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism.” La
cu tema „Aspecte de noutate în învăţământul românesc de criminalistică şi medicină legală”, Bucureşti, 28 de
aprilie 2006 organizat Asociaţia criminaliştilor din România.
„Traficul de influenţă şi lobbyingul” la Conferinţa de la Camera de Comerţ şi Industrie a României cu tema
la trafic de influenţă la lobby profesionist”, Bucureşti 29.05.2006 organizat de Asociaţia Română a Publice şi
Profesioniştilor în Relaţii Camera de Comerţ şi Industrie a României.
„Sistemul bancar. Lacunele legislative. Prevenirea şi combaterea spălării produsului infracţiunii. Combaterea
finanţării terorismului prin spălarea banilor. Bucureşti. 17-18 august 2006. PRO-IDEAS. EXIMBANK
„Aspecte teoretice şi practice privind modificările Codului de procedură penală prin Legea nr.356/2006 şi
nr.6072005” la seminarul organizat de Institutul Naţional al Magistraturii la Bucureşti 10-11 octombrie 2006
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„Aspecte teoretice şi practice privind modificările Codului de procedură penală prin Legea nr.356/2006 şi
nr.60/2005” la seminarul organizat de Institutul Naţional al Magistraturii la Timişoara 12-13 octombrie 2006
„Modificări ale Codului penal şi Codului de procedură penală prin Legea nr.278/2006, Legea nr.356/2006 şi
O.U.G. nr.60/2005” la seminarul organizat de Institutul Naţional al Magistraturii la Sovata 26-27 octombrie

2006
24. V. DABU

„Probleme ale legislaţiei actuale şi implicaţiile acestora asupra mediului de afaceri” la seminarul organizat la
Sinaia 29 octombrie-1 noiembrie 2006
25. V. DABU
„Infracţiuni în dauna creditorilor. Infracţiuni prevăzute de Legea nr.31/1990 republicată şi Legea nr.85/2006
privind procedura insolvenţei. Persoana juridică subiect al acestor infracţiuni Sinaia 16-17 noiembrie 2006
26. V. DABU
Probleme actuale ale dreptului afacerilor comerciale. Sinaia 20-22 martie 2008
27. V. DABU
Drept penal – Practică neunitară. Controverse. 1-03. octombrie 2008. Bârlad, seminarul organizat de Institutul
Naţional al Magistraturii, Ministerul Justiţiei
28. V. DABU
Drept penal – Practică neunitară. Controverse. 8-10. octombrie 2008. Sovata, seminarul organizat de Institutul
Naţional al Magistraturii, Ministerul Justiţiei
29. V. DABU
Drept penal- Practică neunitară. Controverse. 26.02.2009 Bârlad, seminarul organizat de Institutul Naţional al
Magistraturii.
30. V. DABU
Dreptul Afacerilor comerciale Răspunderea administratorilor. Sinaia 26-27. 02.2009:
31. V. DABU
Drept penal- Practică neunitară. Controverse. 02.04.2009 seminarul organizat de P.C. A. Braşov.
32. V. DABU
Drept penal- Practică neunitară. Controverse. 21.04.2010 Sovata, seminarul organizat de Institutul Naţional
al
Magistraturii, Ministerul Justiţiei.
33. V. DABU
Drept penal- Practică neunitară. Controverse. 22.04.2010 seminarul organizat de P.C. A. Braşov.
34. V. DABU
Drept penal- Practică neunitară- Corupţie. Controverse. 24.06.2010 seminarul organizat de P.C. A. Braşov.
35. V. DABU
Drept penal- Practică neunitară. Controverse. 12-14.10.2011 seminarul organizat de INA la Centrul de
Pregătire
Sovata.
36. V. DABU Unele considerente privind latura obiectivă a infracţiunii de luare de mită în noul Cod penal, la Conferinţa cu
participare internaţională, Noua legislaţie penală: tradiţie, recodificare, reformă, progres juridic, organizată de
Academia Română, Institutul de Cercetări Juridice „Academician Andrei Rădulescu, Bucureşti, 26 octombrie
2012;
37. V. DABU
economic

„Law and liberty. Legislative inconsistencies. The international cyber-criminality in the context of global
crisis”, comunicare la Regional international conference, Criminal repression in the context of the economic

crisis
ans the

maximization of crime at european and global level, Bucharest, 9-10 May 2013, Parliament of

Romania;
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