
Listă cu lucrările publicate de Laura Codruța Kovesi anterior susținerii tezei de 

doctorat 

 

- Conceptul de independenţă a procurorului - Valenţe şi limite, în Doctrină şi 

jurisprudenţă Nr. 1/2009, p. 15 (Cel de-al treilea summit mondial, Bucureşti, 23-

25 martie 2009 Procurorul general pilon al sistemului contemporan de justiţie 

penală) 

- Încadrarea juridică a unor fapte de fraudă informatică, coautor cu Sorin Finta, 

publicat în revista Dreptul, nr. 12/2006, pag. 188 

- Încadrarea juridică a unor fapte de fraudă informatică, Doctrină şi 

jurisprudenţă Nr. 3/2006, p. V-X 

- Punerea sub supraveghere a conturilor bancare şi a conturilor asimilate 

conturilor bancare, revista Dreptul nr. 8/2003, pagina 152 

- Accesul şi supravegherea sistemelor de telecomunicaţii sau informatice. 

Mijloace de probă, revista Dreptul nr. 7/2003, pagina 143 

- Cauzele de nepedepsire prevăzute în legi speciale din domeniul combaterii 

criminalităţii organizate, revista Dreptul nr. 5/2003, pagina 94 

- Autorizarea accesului la sisteme de telecomunicaţii sau informatice, revista 

Dreptul nr. 1/2003, pagina 182 

- Autorizarea efectuării unor investigaţii medicale, revista Dreptul nr. 12/2002, 

pagina 153 

- Dispoziţii procedurale prevăzute în Legea nr. 143/2000 privind combaterea 

traficului şi consumului ilicit de droguri. Livrările supravegheate, revista 

Dreptul nr. 11/2002, pagina 195 

- Investigatorul acoperit – o nouă instituţie introdusă prin Legea nr. 143/2000 

privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, revista Dreptul nr. 

9/2002, pagina 109 

- Autorizarea procurării de droguri, substanţe chimice esenţiale sau precursori de 

către investigatorul acoperit şi colaborării săi, revista Dreptul nr. 7/2002, pagina 

24 

- Investigatorul acoperit, Revista de drept penal nr. 3/2002, pag. 69 – 73 

- Este posibilă aplicarea pedepsei prevăzute de art. 290 din Codul penal în cazul 

comiterii infracţiunilor  prevăzute de articolul 40 din Legea nr. 82/1991, revista 

Dreptul nr. 8/2001, pagina 133 

- Legea contabilităţii. Fals intelectual, Revista de drept penal nr. 4/2001, pag. 

129 – 130 

- Fals în acte contabile, Revista de drept penal nr. 3/2001, pag. 119 – 120 

- Fapte de corupţie. Noi incriminări, coautor cu Ioan Lascu, Revista de drept 

penal nr. 1/2001, pag. 61 – 66  

- Extinderea incriminării traficului de stupefiante, coautor, publicat în revista 

Dreptul nr. 12/2000, pagina 3 

-  O nouă reglementare în legătură cu infracţiunile de corupţie, coautor, cu Ioan 

Lascu revista Dreptul nr. 10/2000, pagina 3 



19. Reabilitare. Amnistie, coautor cu Ioan Lascu, Revista de drept penal nr. 

4/2000, pag. 122 - 124 

- Infracţiuni de corupţie. Noi incriminări, revista „Pro Lege” nr. 4/2000, pagina 

17;  

- Dreptul de apărare – drept fundamental reglementat în legislaţia internaţională 

şi legea română, revista „Pro Lege” nr. 3/2000, pagina 5 

- Casare cu trimitere. Limitele rejudecării, coautor cu Ioan Lascu, Revista de 

drept penal nr. 2/2000, pag. 120 – 121 

- Casare cu trimitere. Limitele rejudecării. Depăşirii îndrumărilor din hotărârea 

de casare, coautor cu Ioan Lascu, revista Dreptul nr. 6/2000, pagina 127 şi 24, în 

revista „Pro Lege” nr. 1/2000, pagina 128  

- Situaţia procesului penal în cazul decesului părţii vătămate care a făcut 

plângerea prealabilă, revista Dreptul nr. 5 din 1997, pagina 82 

- Plângere prealabilă. Decesul părţii vătămate, Revista de drept penal nr. 1/1997, 

pag. 59 – 60 

- Cheltuielile judiciare. Notă la Decizia penală nr. 2/1996 a Tribunalului Sibiu, 

revista Dreptul nr. 6/1996, pagina 104 

- Cheltuielile judiciare în cazul măsurilor educative, revista „Pro Lege” nr. 

3/1996, pagina 48; 

- Minor. Măsură educativă. Obligarea la plata cheltuielilor judiciare, Revista de 

drept penal nr. 3/1996, pag. 94 – 95 

- Cercetarea penală efectuată de un organ necompetent, revista „Pro Lege” nr. 

4/1996, pagina 226  

- Sancţiunea cu caracter administrative, Revista de drept penal nr. 4/1995, pag. 

74 - 76 

- Cercetare penală. Organ necompetent, Revista de drept penal nr. 4/1995, pag. 

126 – 128.  
 


