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LISTĂ COMPLETĂ DE LUCRĂRI 

dr. George Michail Rudolf Zlati 

 

 I. Listă cu 10 lucrări relevante 

 1. Tratat de criminalitate informatică, Ed. Solomon, București, 2020 

 2. Unele aspect în legătură cu infracțiunile informatice din perspectiva legislației în 

vigoare, precum și a noului Cod penal, în “Dreptul”, nr. 10/2012 

 3. Dematerializarea obiectului material al infracțiunii în contextual evoluției 

tehnologice și consecințele acesteia, în “Dreptul”, nr. 9/2013 

 4. Percheziția sistemelor informatice și a mijloacelor de stocare a datelor informatice 

(I), în “Caiete de drept penal”, nr. 3/2014 

 5. Legitima apărare și starea de necesitatea în domeniul criminalității informatice, în 

“Dreptul” (I), nr. 4/2015 

 6. Privilegiul contra autoincriminării și criptografia, în “Penalmente Relevant”, nr. 

1/2016 

 7. Servicii over-the-top (OTT) vs. Servicii de comunicații electronice. Art. 142, art. 152, 

art. 154 și art. 170 Cod procedură penală, în “Penalmente Relevant”, nr. 2/2017 

 8. Frauda informatică. Aspecte controversate, în “Caiete de drept penal”, nr. 4/2018 

9. Tehnologia blockchain, monedele virtuale și dreptul penal, în Penalmente Relevant, nr. 

1/2021 

10. Problematica violenței exercitate într-un joc sportive (II). Răspunderea penală a 

participanților la jocul sportive, în Caiete de drept penal, 3/2011 

  

II. Teza de doctorat: Accesul neautorizat la un sistem informatic, frauda și falsul 

informatic  

 

III. Cărți sau capitole de cărți 

1. Carte scrisă în calitate de autor unic: Tratat de criminalitate informatică, vol. I, Ed. 

Solomon, București, 2020 

2. Cărți scrise în coautorat:  

- Noul Cod penal. Partea specială. Perspectiva Clujeană, Ed. Universul Juridic, 2014, 

București (în colaborare cu Sergiu Bogdan și Șerban Alina Doris) 

- Codul penal. Partea specială : pentru uzul studenților și al candidaților la examenele 
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de admitere în profesie (în colaborare cu Mihail Udroiu și Victor Constantinescu) 

3. Capitole carte:  

- G. Bodoroncea, V. Cioclei, I. Kuglay, L.V. Lefterache, T. Manea, I. Nedelcu, F.M. 

Vasile, G. Zlati, Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 3, Ed. C.H. Beck, București, 

2020 

- M. Udroiu (coord.), A. Andone-Bonțaș, G. Bodoroncea, S. Bogdan, M.B. Bulancea, 

D.S. Chertes, I-P. Chiș, V.H.D. Constantinescu, D: Grădinaru, C. Jderu, I. Kuglay, C-C. 

Meceanu, I. Nedelcu, Lucreția Albertina Postelnicu, S. Rădulețu, A.M. Șinc, R. Slăvoiu, I. 

Tocan, A-R. Trandafir, M. Vasiescu, G. Zlati, Codul de procedură penală comentat. 

Comentariu pe articole, ediția 3, Ed. C.H. Beck, București, 2020 

- M. Udroiu (coord.), A. Andone-Bonțaș, G. Bodoroncea, S. Bogdan, M.B. Bulancea, 

D.S. Chertes, I-P. Chiș, V.H.D. Constantinescu, D: Grădinaru, C. Jderu, I. Kuglay, C-C. 

Meceanu, I. Nedelcu, Lucreția Albertina Postelnicu, S. Rădulețu, A.M. Șinc, R. Slăvoiu, I. 

Tocan, A-R. Trandafir, M. Vasiescu, G. Zlati, Codul de procedură penală comentat. 

Comentariu pe articole, ediția 2, Ed. C.H. Beck, București, 2017 

 

IV. Articole publicate în reviste indexate BDI 

1. Problematica violenţei exercitate într-un joc sportiv. Posibilitatea imputării faptei 

prevăzute de norma penală, Caiete de drept penal, nr. 2/2010 

2. Sancționarea accesului neautorizat la o rețea wireless și utilizarea fără drept a 

serviciului de Internet, în “Caiete de drept penal”, nr. 2/2011; 

3. Problematica violenţei exercitate într-un joc sportiv (II). Răspunderea penală a 

participanţilor la jocul sportiv, Caiete de drept penal, nr. 3/2011 

4. Unele consideraţii cu privire la infracţiunile prevăzute de art. 5 lit. b) şi e) din Legea nr. 

11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale, Pandectele Române, nr. 9/2012 

5. Unele aspect în legătură cu infracțiunile informatice din perspectiva legislației în 

vigoare, precum și a noului Cod penal, în “Dreptul”, nr. 10/2012; 

6. Dematerializarea obiectului material al infracțiunii în contextual evoluției tehnologice 

și consecințele acesteia, în “Dreptul”, nr. 9/2013; 

7. Percheziția sistemelor informatice și a mijloacelor de stocare a datelor informatice (I), 

în “Caiete de drept penal”, nr. 3/2014; 

8. Percheziția sistemelor informatice și a mijloacelor de stocare a datelor informatice (II), 

în “Caiete de drept penal”, nr. 4/2014; 
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9. Legitima apărare și starea de necesitatea în domeniul criminalității informatice, în 

“Dreptul” (I), nr. 4/2015; 

10.  Legitima apărare și starea de necesitatea în domeniul criminalității informatice, în 

“Dreptul” (II), nr. 5/2015; 

11. Privilegiul contra autoincriminării și criptografia, în “Penalmente Relevant”, nr. 1/2016; 

12.  Servicii over-the-top (OTT) vs. Servicii de comunicații electronice. Art. 142, art. 152, art. 

154 și art. 170 Cod procedură penală, în “Penalmente Relevant”, nr. 2/2017; 

13.  Frauda informatică. Aspecte controversate, în “Caiete de drept penal”, nr. 4/2018. 

14.  Conduite infracționale în domeniul bancar. Relația dintre frauda informatică, efectuarea de 

operațiuni financiare în mod fraudulos și infracțiunile de delapidare ori gestiune 

frauduloasă, în Penalmente Relevant, nr. 1/2020 (coautor alături de Andra Roxana 

Trandafir) 

15.  Violarea secretului corespondenței vs. accesul ilegal la un sistem informatic, în AUB Drept, 

2020 

16.  Tehnologia blockchain, monedele virtuale și dreptul penal, în Penalmente Relevant, nr. 

1/2021 

17.  Securitatea cibernetică – de la blockchain la monedele virtuale și criptoactive, în Curierul 

Judiciar, nr. 11/2021 

18. Recursuri în interesul legii și hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de 

drept relevante în domeniul criminalității informatice, în Curierul Judiciar, nr. 11/2021 

19. Monedele virtuale: între obtinerea datelor privind tranzactiile financiare si luarea 

masurilor asiguratorii în procesul penal, în Analele Universitatii Bucuresti. Seria Drept - 

Forum Juridic, nr. 1/2022 (în coautorat cu Andra-Roxana Trandafir) 

20. Note de lectură Irina Kuglay, Răspunderea penală pentru malpraxis medical, în Dreptul 

nr. 7/2022 

21. Note de lectură Georgina Bodoroncea, Corupția. Infracțiuni de corupție. Infracțiuni 

asimilate infracțiunilor de corupție, în Dreptul nr. 9/2022 

 

 V. Articole prezentate la conferințe internaționale și publicate in extenso 

(editură națională de prestigiu) 

Accesul fără drept la un sistem informatic. Aspecte punctuale, în “Studii și Cercetări 

Juridice Europene. Conferința internațională a studenților în drept”, ediția a IX-a, Ed. 

Universul Juridic, Timișoara, 2017 

 


