Curriculum vitae
Informaţii personale
Nume / Prenume

Morăreanu Camelia Maria

Adresă(e)
Naţionalitate(-tăţi)

Piteşti, jud. Argeş, România
Română

Data naşterii
Sex

11.01.1974
Feminin

Experienţa profesională în
învăţământul superior
Perioada 01.10.2012 până în prezent
Funcţia sau postul ocupat

Conferenţiar universitar (cadru didactic titular)

Activităţi şi responsabilităţi
principale

-

-

-

Prelegeri la disciplina Elemente de drept penal şi procedură penală susţinute la
specializarea „Administraţie Publică” (studii de licenţă) – Facultatea de Ştiinţe Juridice şi
Administrative şi la specializarea „Asistenţă managerială şi secretariat” (studii de licenţă) –
Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei;
prelegeri la disciplina Drept penal al afacerilor susţinute la specializarea „Asistenţa
juridică a întreprinderii” (studii de master) – Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative;
prelegeri la disciplina Contencios administrativ susţinute la specializarea „Asistenţa
juridică a întreprinderii” (studii de master) – Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative;
susţinere seminarii la toate disciplinele mai sus arătate;
activităţi de evaluare (teste periodice pe parcursul anului universitar, examene de an şi
examene masterat);
coordonator al lucrărilor de licenţă la disciplinele Drept penal şi Drept procesual penal
pentru absolvenţii specializărilor, „Administraţie Publică” din cadrul Facultăţii de Ştiinţe
Juridice şi Administrative şi pentru absolvenţii specializării „Asistenţă managerială şi
secretariat” din cadrul Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei;
coordonator al lucrărilor al lucrărilor de disertaţie la disciplina Drept penal al afacerilor
pentru absolvenţii studiilor de master - specializarea „Asistenţa juridică a întreprinderii” din
cadrul Facultăţii de Ştiinţe Juridice şi Administrative;
membru în comisii de finalizare a studiilor la programele de licenţă şi de master ale
Facultăţii de Ştiinţe Juridice şi ale Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei;
membru în comisiile de organizare a conferinţelor internaţionale ale cadrelor didactice.

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Piteşti, Str. Târgul din Vale, Nr. 1, cod 110040;
Tel. (+40348) 453 130; website: www.upit.ro
Tipul activităţii sau sectorul de Învăţământ universitar
activitate

Perioada 01.03.2007 – 01.10.2012
Funcţia sau postul ocupat
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Activităţi şi responsabilităţi
principale

-

-

-

prelegeri la disciplina Elemente de drept penal şi procedură penală susţinute la
specializarea „Administraţie Publică” (studii de licenţă) – Facultatea de Ştiinţe Juridice şi
Administrative şi la specializarea „Asistenţă managerială şi secretariat” (studii de licenţă) –
Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei;
prelegeri la disciplina Drept penal al afacerilor susţinute la specializarea „Asistenţa
juridică a întreprinderii” (studii de master) – Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative;
prelegeri la disciplina Drept procesual penal susţinute la orele de pregătire universitară
organizate la Departamentul Frecvenţă redusă – specializarea „Drept” (studii de licenţă) –
Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative;
prelegeri la disciplina Noţiuni de drept administrativ susţinute la specializarea „Asistenţă
managerială şi secretariat” (studii de licenţă) – Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei;
susţinere seminarii la toate disciplinele mai sus arătate;
activităţi de evaluare (teste periodice pe parcursul anului universitar, examene de an şi
examene masterat);
coordonator al lucrărilor de licenţă pentru absolvenţii specializărilor „Drept”, „Administraţie
Publică” din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Juridice şi Administrative şi pentru absolvenţii
specializării „Asistenţă managerială şi secretariat” din cadrul Facultăţii de Ştiinţe ale
Educaţiei;
coordonator al lucrărilor de disertaţie pentru absolvenţii studiilor de master - specializarea
„Asistenţa juridică a întreprinderii” din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Juridice şi Administrative;
membru în comisii de finalizare a studiilor la programele de licenţă şi de master ale
Facultăţii de Ştiinţe Juridice şi Administrative şi la programul de licenţă „Asistenţă
managerială şi secretariat” al Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei;
membru în comisiile de organizare a conferinţelor internaţionale ale cadrelor didactice.

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Piteşti, Str. Târgul din Vale, Nr. 1, cod 110040;
Tel. (+40348) 453 130; website: www.upit.ro
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Învăţământ universitar

Perioada 01.03.2001 - 01.03.2007
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale

Asistent universitar (cadru didactic titular)
- prelegeri la disciplina Elemente de drept penal şi procedură penală susţinute la
specializarea „Asistenţă managerială şi secretariat” (studii de licenţă) – Facultatea de
Ştiinţe ale Educaţiei;
- prelegeri la disciplina Drept procesual penal susţinute la orele de pregătire universitară
organizate la Departamentul Frecvenţă redusă – specializarea „Drept” (studii de licenţă) –
Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative;
- susţinere seminarii la toate disciplinele mai sus arătate precum la disciplinele Drept penal
– partea generală, Drept penal - partea specială şi Dreptul familiei – specializarea „Drept”
(studii de licenţă) - Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative;
- activităţi de evaluare (teste periodice pe parcursul anului universitar, examene de an);
- îndrumare la elaborarea lucrărilor de licenţă pentru absolvenţii studiilor de licenţă de la
specializările „Drept”, „Administraţie Publică” şi „Asistenţă managerială şi secretariat”;
- membru în comisiile de organizare a sesiunilor de comunicări ştiinţifice;
- secretar in comisii de finalizare a studiilor la Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Piteşti, Str. Târgul din Vale, Nr. 1, cod 110040;
Tel. (+40348) 453 130; website: www.upit.ro
Tipul activităţii sau sectorul de Învăţământ universitar
activitate

Perioada 01.03.1999 - 01.03.2001
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale

Preparator universitar (cadru didactic asociat)
-
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susţinere seminarii la disciplina Elemente de drept penal şi procedură penală –
specializarea „Administraţie Publică” (studii de licenţă);
susţinere seminarii la disciplinele Drept procesual penal, Drept penal – partea specială,
Dreptul familiei - specializarea „Drept” (studii de licenţă).
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Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Piteşti, Str. Târgul din Vale, Nr. 1, cod 110040;
Tel. (+40348) 453 130; website: www.upit.ro
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Învăţământ universitar

Perioada 01.03.1998 - 01.03.1999
Funcţia sau postul ocupat

Preparator universitar (cadru didactic titular)

Activităţi şi responsabilităţi
principale

-

susţinere seminarii la disciplina Elemente de drept penal şi procedură penală –
specializarea „Administraţie Publică” (studii de licenţă);
susţinere seminarii la disciplinele Drept procesual penal, Drept penal – partea specială,
Dreptul familiei - specializarea „Drept” (studii de licenţă).

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Piteşti, Str. Târgul din Vale, Nr. 1, cod 110040;
Tel. (+40348) 453 130; website: www.upit.ro
Tipul activităţii sau sectorul de Învăţământ universitar
activitate

Experienţa profesională
în alte domenii de activitate
Perioada 01.10.1998 - 08.12.2005
Funcţia sau postul ocupat Avocat
Activităţi şi responsabilităţi Asistenţă şi reprezentare juridică în cauze penale
principale
Numele şi adresa angajatorului Cabinet individual „Avocat Morăreanu Camelia” din cadrul Baroului Argeş

Educaţie şi formare
Perioada 2002 -2006
Calificarea / diploma obţinută

Doctor în Drept
Drept penal, Drept procesual penal, Protecţia juridică a drepturilor omului, Drept poliţienesc

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Facultatea de Drept din cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

ISCED 6

Perioada 2001 – 2002
Calificarea / diploma obţinută

Diplomă de absolvire studii postuniversitare (media 10)
Ştiinţe poliţieneşti

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Facultatea de Drept din cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

ISCED 5

Perioada 1998 – 1999
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Certificat de absolvire (media 10)
Pedagogie, Psihologia copilului, Metodica predării

Numele şi tipul instituţiei de Universitatea din Piteşti - Departamentul pentru pregătirea personalului didactic
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau ISCED 5
internaţională

Perioada 1994 – 1998
Calificarea / diploma obţinută
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Diploma de licenţă (media celor patru ani de studii – 9,92; media lucrării de licenţă – 10)
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Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Ştiinţe juridice

Numele şi tipul instituţiei de Universitatea din Craiova – Facultatea de Drept „Nicolae Titulescu”
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau ISCED 5
internaţională

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)

Română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

Engleza
Înţelegere

Autoevaluare
Nivel european (*)
Engleza

Ascultare
B1

Utilizator
independent

Vorbire
Citire

C1

Utilizator
experimentat

Participare la
conversaţie
B1

Utilizator
independent

Scriere
Discurs oral

B1

Utilizator
independent

Exprimare scrisă
B1

Utilizator
independent

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi sociale

Excelente capacităţi de comunicare şi interacţionare - mi-au facilitat integrarea în corpul
profesional al procurorilor de la unităţile de parchet unde am activat, precum şi o bună
colaborarea cu judecătorii de la instanţele argeşene, cu lucrătorii de poliţie şi cu alţi
participanţi la înfăptuirea actului de justiţie. Aceste capacităţi au condus, de asemenea, la
asumarea în mod responsabil a sarcinilor primite atât în funcţia de procuror şi cât şi în cea
de formator în cadrul Institutului Naţional al Magistraturii.

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Capacitatea de a coordona şi îndruma activitatea altor persoane - capacităţi manifestate în
special în exercitarea funcţiei de conducere de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Piteşti
dar şi la nivelul PCA Piteşti cu ocazia îndeplinirii activităţilor de îndrumare şi control semestriale şi anuale - din Planul de activităţi al unităţii; Aptitudinile organizatorice m-au
ajutat în îndeplinirea funcţiei de procuror responsabil cu formarea continuă la PCA Piteşti –
calitate în care am organizat numeroase seminarii şi întâlniri de lucru cu participarea
magistraţilor judecători şi procurori, lucrătorilor de poliţie şi de penitenciar, cadrelor medicale
din Serviciul de Medicină Legală, funcţionarilor din sistemul de probaţiune, etc. Aceleaşi
aptitudini mi-au fost utile în îndeplinirea rolului de formator dar şi în calitatea de membru al
diferitelor comisii de examinare la concursurile organizate de INM.

Excelentă capacitate de redactare şi analiză
Abilităţi şi competenţe tehnice Excelente abilităţi de definire a priorităţilor în activitate
Capacitate rapidă de luare a deciziilor sub presiune
Competenţe şi aptitudini de utilizare Operare Word, Excel, Power Point
a calculatorului
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Informaţii suplimentare despre - Coordonator al proiectului de cercetare „Major competencies to manage minor offenders”
(MAJMIN) Project type: LLP / LdV – Development of Innovation, Multilateral Project,
contracte de cercetare
conform contractului nr. 517580-LLP-1-2011-1-RO-LEONARDO-LMP, proiect derulat de
Universitatea din Piteşti în parteneriat cu Foundation “Vocational education and training
EPA 21 Century” (Bulgaria), Universitatea din Nicosia (Cipru), Syddansk Erhvervsskole
(Denmark), Tandem Plus Network (France), Cooperativa Sociale COOSS Marche Onlus
(Italia), Grupul pentru Integrare Europeană (cofinanţat de Comisia Europeană
- Membru în colectivele următoarelor granturi :
 „Stability and security for European sustainable development” - Project type: LLP /
Erasmus – IP conform contractului nr. 50387-IC-1-2007 -1- ROERASMUS –EUCX-1 derulat de Universitatea din Piteşti în parteneriat cu Universitatea Johannes Kepler din
Linz, (Austria), Universitatea “St. Cyril and St. Methodius” din Veliko Turnovo (Bulgaria),
Colegiul de Ştiinţe Sociale din Lituania, Institutul Politehnic din Bragança (Portugalia) şi
Universitatea Wroclaw (Polonia); (cofinanţat de Comisia Europeană);
 „History of the European idea, civilization and construction - Proiect Modul
European Jean Monnet” - Project type: Jean Monnet – Teaching Module Ref. no.:
07/0120, conform contractului nr. 2007-1400/001-001 JEA –JECHA – derulat de
Universitatea din Piteşti în parteneriat cu Universitatea Johannes Kepler din Linz
(Austria) şi Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba-Iulia; (cofinanţat de Comisia
Europeană);
 „Regional Approach to Innovation for VET and Learning Communities” (RAINOVA)
Project type: LLP / LdV, conform contractului 517752-LLP-1-2011-1-S-LEONARDOLNWb, derulat de Universitatea din Piteşti în parteneriat cu Ikaslan (Spania), EUC Syd
(Danemarca), Swedish Telepedagogic Knowledge Centre AB (Suedia), Mazhar Zorlu
TTC (Turcia), ş.a. (cofinanţat de Comisia Europeană);
 „Educational Tool to Integrate Inmates” (ETI), Project type: LLP / Grundtvig –
multilateral, derulat prin Grupul de Integrare Europeană conform contractului nr. 134346LLP-1-2007-1-BG-Gruntvig-GMP (cofinanţat de Comisia Europeană);
 „Aplicabilitatea cunoştinţelor teoretice dobândite în timpul studenţiei - drumul
spre performanţă”- Cod Proiect: POSDRU/109/2.1/G/81698 – derulat de Universitatea
din Piteşti, proiect - cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional
Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 201, Axa prioritară nr. 2
„Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie
2.1. „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă” );
 „Era valorificării antreprenoriatului feminin (EVA)” – Cod proiect:
POSDRU/97/6.3/S/63236 - derulat prin Grupul de Integrare Europeană (cofinanţat din
Fondul Social European).

Informaţii suplimentare despre
activitatea ştiinţifică

- elaborarea şi publicarea a 34 lucrări ştiinţifice: 9 cursuri universitare (individual – 7 şi în
coautorat – 2), 2 monografii (1 individual şi 1 în coautorat) şi 2 culegeri (individual – 1 şi în
coautorat – 1), 22 articole în reviste ştiinţifice cu prestigiu recunoscut sau indexate de baze
de date internaţionale (Revista de Drept Penal, Curentul juridic, Jurnalul de Ştiinţe Juridice,
ş.a.);
- susţinerea de comunicări ştiinţifice (35) apărute în volumele principalelor conferinţe
internaţionale de specialitate organizate de institute de cercetare din ţară şi din străinătate
precum şi de instituţii de învăţământ superior: Universitatea din Piteşti, Academia de poliţie
„Alexandru Ioan Cuza”, Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureş, Universitatea „Agora”
din Oradea, Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi, Universitatea „1 Decembrie” din Alba Iulia,
Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa, Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea
„Danubius” din Galaţi, Universitatea „Valahia” din Târgovişte, Universitatea „Lucian Blaga” şi
Academia Forţelor Terestre din Sibiu, Universitatea „C-tin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Institutul
de Cercetări Juridice „Andrei Rădulescu” al Academiei Române, Institutul de Ştiinţe
Administrative „Paul Negulescu” din Sibiu, Institutul de Ştiinţe Administrative din Moldova,
Academia de Administrare Publică de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova;
- elaborarea a 2 lucrări publicate în reviste cotate ISI.
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LISTA DE LUCRARI
Conf. Dr. Camelia Maria Morăreanu
I. REVISTE ŞI VOLUME COTATE ISI
Lucrari aparute in proceedings cotat ISI
1. Camelia Şerban Morăreanu, Raluca Diaconu Şimonescu, “Penalties for military in present and future

regulatory criminal law” (Pedepsele aplicabile militarilor în actuala şi viitoarea reglementare a legilor
penale) - articol prezentat la a XVIII-a ediţie a Conferinţei internaţionale KBO (Knowledge Based
Organization) 2012 organizată de Academia Forţelor Terestre din Sibiu sub patronajul Autorităţii Naţionale pentru
Cercetare Ştiinţifică, în 14-16 iunie 2012. Articolul a fost publicat în volumul nr. 2 al conferinţei, volum intitulat
ECONOMIC, SOCIAL AND ADMINISTRATIVE APPROACHES TO THE KNOWLEDGE-BASED ORGANIZATION,
apărut la Editura Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” , ISSN 1843 – 6722, pp. 817-821, volum care a
fost înaintat spre evaluare ISI Thomson Reuters Indexing (ISI CPCI), volumele ediţiilor anterioare ale conferinţei
fiind
deja
indexate
ISI
Thomson
ReutersIndexing.
(http://conference.armyacademy.ro//CheckPaper.php?idPaper=2550& password=bcea52);
2. Camelia Şerban Morăreanu, „The criminal responsibility system for minor offenders in the norms of the

future Criminal Code” (Regimul răspunderii penale a minorilor în normele viitorului Cod penal) – articol
prezentat la 3rd International Conference Social Work Perspective of Quasi-Coercitive Treatment of
Offenders - Violence Among Adolescents SPECTO 2012” –organizată în 10-12 mai 2012 la Timişoara de
Departamentul de Activităţi Sociale din cadrul Facultăţii de Sociologie şi Psihologie, Centrul de cercetare bazat pe
interacţiunea părinete - copil (CICOP) din Universitatea de Vest Timişoara împreună cu Institutul Român pentru
Educaţia Adulţilor. Articolul a fost publicat în International Proceedings Division apărut la The Publisher
Medimond S.R.L. (Bologna – Italia), volumul fiind transmis pentru indexare Thomson Reuters - Philadelphia
formerly Institute for Scientific Information ISI Philadelphia în Conference Proceedings Citation Index. (cod:
20120510, ISBN:978-88-7587-639-5) (http://www.medimond.com/proceedings/moreinfo/20120510_index.pdf)
(http://thomsonreuters.com/products_services/science/science_products/az/conf_proceedings_citation_index/);
II. ARTICOLE INDEXATE DE BAZE DE DATE INTERNAŢIONALE (BDI)- IN REVISTE ŞI VOLUME COLECTIVE
A) Reviste indexate de baze de date internaţionale :
1. Camelia Şerban Morăreanu, Daniel Creţu, „Electoral offences after the entrance into force of the new
criminal code” în AGORA INTERNATIONAL JOURNAL OF JURIDICAL SCIENCES nr. 4/2014, pp. 124-128,
ISSN
1843-570X,
E-ISSN
2067-7677
–
revistă
indexată
de
BDI:
EBSCO;
(http://univagora.ro/jour/index.php/aijjs/article/view/1610/476);
2. Daniel Creţu, Camelia Şerban Morăreanu, „Theoretical and practical aspects regarding the phase of the
pre-trial chamber phase in the criminal trial” în AGORA INTERNATIONAL JOURNAL OF JURIDICAL
SCIENCES nr. 4/2014, pp. 41-45, ISSN 1843-570X, E-ISSN 2067-7677 – revistă indexată de BDI: EBSCO;
(http://univagora.ro/jour/index.php/aijjs/article/view/ 1598/463);
3. Camelia Şerban Morăreanu, Daniel Creţu, „The regulation of the offences against the corporal integrity
and health in the new criminal code”, în AGORA INTERNATIONAL JOURNAL OF JURIDICAL SCIENCES
nr. 4/2013, pp. 97-101, ISSN 1843-570X, E-ISSN 2067-7677 – revistă indexată de BDI: EBSCO;
(http://univagora.ro/jour/index.php/aijjs/article/view/ 848/196);
4. Camelia Şerban Morăreanu, Raluca Diaconu Şimonescu, „Natura bunurilor asupra cărora se poate dispune
sechestrul asigurător în procesul penal”, în REVISTA DE DREPT PENAL nr.3/2012, pp. 122-130, ISSN
1223-0790 – revistă indexată de BDI: EBSCO, PROQUEST;
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5. Camelia Şerban Morăreanu, „Mediation in penal causes”, în AGORA INTERNATIONAL JOURNAL OF
JURIDICAL SCIENCES nr. 1/2012, pp. 156-161, ISSN 1843-570X – revistă indexată de BDI: EBSCO;
(http://www.juridicaljournal.univagora.ro/?page=article_list&volume=8.1& nr=1);
6. Camelia Şerban Morăreanu, “Protecţia minorilor în normele noului cod de procedură penală”, în
REVISTA DE DREPT PENAL nr.2/2012, pp. 102-107, ISSN 1223-0790 – revistă indexată de BDI: EBSCO,
PROQUEST;
7. Camelia Şerban Morăreanu, “Infringements of the european convention of human rights regarding the
by military judicial bodies”, în BULETINUL ŞTIINŢIFIC AL ACADEMIEI FORŢELOR TERESTRE nr. 1/2012,
pp. 43-49, ISSN 2247-8396 – revistă indexată de BDI: EBSCO şi PROQUEST; (http://www. armyacademy.ro/);
8. Camelia Şerban Morăreanu, Raluca Diaconu Şimonescu, “Trial-related competence of the military courts
of law”, în REVISTA ACADEMIEI FORŢELOR TERESTRE NR. 2/2012, pp. 182-189, ISSN 2247-840X revistă indexată de BDI: EBSCO şi PROQUEST; (http://www.armyacademy.ro/);
9. Camelia Şerban Morăreanu, Raluca Diaconu Şimonescu, “The offence of check fraud - a reason to prevent
business”, în JURNALUL DE STUDII JURIDICE nr. 1-2/2012 (supliment 4), pp. 213-226, ISSN: 1841-6195 –
revistă indexată de BDI: CEEOL; Articolul a fost prezentat la Conferinţa internaţională cu tema Tradition and
reform in the Romanian society. European Highlights organizată de Centrul de Cercetări Sociale şi
Umaniste şi Asociaţia Lumen din Iaşi în 25 martie 2012 ; (http://edituralumen.ro/wpcontent/uploads/2012/07/jurnalul-de-studii-juridice-supliment-4-2012.pdf);
10. Camelia Şerban Morăreanu, Raluca Diaconu Şimonescu, “The criminal protection of the financial interests
of the European Union in the romanian legislation”, în EIRP Proceedings 2012, pp.64-70, ISSN 2067-9211,
volum indexat în BDI: PROQUEST. Articolul a fost prezentat la a şaptea ediţie a Conferinţei internaţionale
„European Integration - Realities and Perspectives” organizată de Universitatea Danubius din Galaţi în 1819 mai 2012; (http://www.proceedings.univ-danubius.ro /index.php/eirp);
11. Camelia Şerban Morăreanu, “Provisions of the new criminal procedure code regarding militaries”, în
BULETINUL ŞTIINŢIFIC AL ACADEMIEI FORŢELOR TERESTRE NR. 2/2011, pp. 118-122, ISSN 2247-8396 revistă indexată de BDI: EBSCO şi PROQUEST; (http://www.armyacademy.ro/);
12. Camelia Şerban Morăreanu, “Money laundering – an economic offence”, în JOURNAL OF KNOWLEDGE
MANAGEMENT ECONOMICS AND INFORMATION TECHNOLOGY nr. 7/2011, pp. 95-104, ISSN 2247-7756 revistă indexată de BDI: EBSCO; (http://www.scientificpapers.org/category/journal-issues/volume-12011/issue-7/);
13. Camelia Şerban Morăreanu,“The incrimination of the trafficking in migrants in the national and
international legislation”, în AGORA INTERNATIONAL JOURNAL OF JURIDICAL SCIENCES nr. 2/2011,
pp. 168-173, ISSN 1843-570X – revistă indexată de BDI: EBSCO; (http://www.juridicaljournal.univagora.ro
/download/pdf/ITMNIL2011II6.pdf);
14. Camelia Şerban Morăreanu,“Present and perspectives of the manner of regulating the offences against
military order and discipline”, în REVISTA ACADEMIEI FORŢELOR TERESTRE NR. 4/2011, pp. 356-363,
ISSN 2247-840X – revistă indexată de BDI: EBSCO şi PROQUEST; (http://www.armyacademy.ro/);
15. Camelia Şerban Morăreanu, “Judicial control over the solutions adopted by the prosecutor as regards
non – arraignment - aspects of judiciary theory and practice”, în CURENTUL JURIDIC nr. 1/2010, pp. 98105, ISSN 1224-9173 – revistă indexată de BDI: EBSCO; (http://revcurentjur.ro/arhiva/attachments
_201001/recjurid101_10F.pdf);
16. Camelia Şerban Morăreanu, “The evolution of the regulatory norms as regards the right of defence in
Romanian legislation”, în VALAHIAN JOURNAL OF HISTORICAL STUDIES NR. 13/2010, pp.133-144, ISSN
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1584-2525 – revistă indexată de BDI: EBSCO şi CEEOL; (http://www.valahianjournal.info/user/ image/11.morareanu.pdf);
17. Camelia Şerban Morăreanu, “National and international regulations concerning the age of criminal
responsibility”, în CURENTUL JURIDIC nr.3/2010, pp. 131-138, ISSN 1224-9173 – revistă indexată de BDI:
EBSCO; (http://revcurentjur.ro/arhiva/attachments_201003/recjurid103 _12F.pdf);
18. Camelia Şerban Morăreanu, „Procedural incidents appeared when finalizing the criminal accusation
stage”, în EIRP Proceedings 2009, pp. 269-275, ISBN 978-606-533-013-9, volum indexat în BDI:
PROQUEST. Articolul a fost prezentat la a IV-a ediţie a Conferinţei internaţionale, cu tema: „Integrarea
Europeană – Realităţi şi Perspective”, organizată de Universitatea "Danubius" din Galaţi, în 15-16 mai 2009;
(http://proceedings.univ-danubius.ro/index.php/eirp issue/view/53);
19. Camelia Şerban Morăreanu, „Passive Extradition – A Form of International Judiciary Cooperation in
Criminal Matters”, în CURENTUL JURIDIC NR.4/2009, pp. 132-146, ISSN 1224-9173 – revistă indexată de
BDI: EBSCO; (http://revcurentjur.ro/arhiva/attachments_ 200904/recjurid094_11F.pdf);
20. Camelia Morăreanu, „The logic of state punishment and criminal responsability”, în revista LINGUISTIC
AND PHILOSOPHICAL INVESTIGATIONS, volum 7/2008 - secţiunea Analytical jurisprudence, legal theory
and philosophy of law, pp. 349-352, ISSN 1841-0295 - revistă indexată de BDI: CEEOL, EBSCO şi
PROQUEST;
(http://www.addletonacademicpublishers.
com/abstracts/linguistic-and-philosophicalinvestigations/volume-7-2008/Page-5.html);
21. Camelia Morăreanu, „Knowing and Governing prisoners and prison”, în revista LINGUISTIC AND
PHILOSOPHICAL INVESTIGATIONS, volum 7/2008 - secţiunea Analytical jurisprudence, legal theory and
philosophy of law, pp. 329-332, ISSN 1841-0295 - revistă indexată de BDI: CEEOL, EBSCO şi PROQUEST;
(http://www.addletonacademicpublishers. com/abstracts/linguistic-and-philosophical-investigations/volume-72008/Page-4.html)
22. Camelia Morăreanu, „State punishment, social control and criminal responsability”, în revista
ECONOMICS, MANAGEMENT, AND FINANCIAL MARKETS, volum 3/2008 (nr. 2) - secţiunea Analytical
jurisprudence, legal theory and philosophy of law, pp. 196-202, ISSN 1842-3191 - revistă indexată de BDI:
CEEOL, EBSCO şi PROQUEST; (http://www.addletonacademicpublishers.com/abstracts/economicsmanagement-and-financial-markets/volume-3-2-2008/Page-3.html);
23. Camelia Morăreanu, „Legal coherence, imprisonment and freedom”, în revista ECONOMICS,
MANAGEMENT, AND FINANCIAL MARKETS, volum 3/2008 (nr. 2) pp. 174-181, ISSN 1842-3I91 - secţiunea
Analytical jurisprudence, legal theory and philosophy of law - revistă indexată de BDI: CEEOL, EBSCO şi
PROQUEST; (http://www.addletonacademicpublishers.com/abstracts/economics-management-and-financialmarkets/volume-3-2-2008/Page-3.html);
24. Camelia Morăreanu, „The evolution of domestic violence theory”, în revista ECONOMICS,
MANAGEMENT, AND FINANCIAL MARKETS, volum 3/2008 (nr.1) - secţiunea Analytical jurisprudence, legal
theory and philosophy of law, pp. 211-215, ISSN 1842-3191 - revistă indexată de BDI: CEEOL, EBSCO şi
PROQUEST; (http://www.addletonacademicpublishers. com/abstracts/economics-management-and-financialmarkets/volume-3-1-2008/Page-3.html);
25. Camelia Morăreanu, „An analysis of the contextual specificity of domestic violence”, în revista
ECONOMICS, MANAGEMENT, AND FINANCIAL MARKETS, volum 3/2008 (nr.1) - secţiunea Analytical
jurisprudence, legal theory and philosophy of law, pp. 183-187, ISSN 1842-3191 - revistă indexată de BDI:
CEEOL, EBSCO şi PROQUEST; (http://www.addletonacademicpublishers.com/abstracts/’economicsmanagement-and-financial-markets/volume-3-1-2008/Page-3.html);
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ARTICOLE PUBLICATE ÎN VOLUME ALE UNOR CONFERINŢE NATIONALE /INTERNATIONALE CU
ISBN/ISSN
1. Camelia Şerban Morăreanu, Raluca Diaconu Şimonescu, “Preventive arrest in the cedo jurisprudence”

(Arestarea preventivă în jurisprudenţa CEDO)”, articol prezentat la a VI- a ediţie a Conferinţei internaţionale cu
tema „Istorie, cultură, cetăţenie în Uniunea Europeană” organizată de Universitatea din Piteşti în 17-19 mai
2013 şi publicat în volumul conferinţei apărut la Editura Universităţii din Piteşti, ISBN 978-606-560-197-0;
2. Camelia Şerban Morăreanu, “Argumente juridice pentru un „cod al justiţiei pentru minori”, articol prezentat la

Conferinţa internaţională cu tema “Perpetua misiune a administraţiei publice de a fi în serviciul societăţii”,
organizată de ISAM (Institutul de Ştiinţe Administrative din Republica Moldova) în parteneriat cu Universitatea de
Studii Europene din Republica Moldova, în 12-13 octombrie 2012;
3. Camelia Şerban Morăreanu,“The mandatory participation of the prosecutor in civil trials according to the

new code of civil procedure” (Participarea obligatorie a procurorului în procesele civile conform noului
Cod de procedură civilă) - articol prezentat la a VIII – a ediţie a Conferinţei internaţionale cu tema “Societatea
întemeiată pe cunoaştere. Norme, valori şi repere contemporane.”, organizată de Universitatea din Târgovişte
în 31 mai – 1 iunie 2012, articolul fiind publicat în REVISTA VALAHIA UNIVERSITY LAW STUDY nr. 1/2012
(volum XIX), ISSN 2247-9937, pp. 238-245; (http://www.analefsj.ro/ro/reviste/numarul 19/);
4. Camelia Şerban Morăreanu, „Judicial sanctioning of social discrimination” (Sancţionarea juridică a

discriminării sociale) – articol prezentat la Conferinţa internaţională “BEST FORM - Boosting Entrepreneurship
Tools for Migrants” organizată de Universitatea din Piteşti la 26-29 aprilie 2012 şi publicat în volumul conferinţei
apărut la Editura Universităţii din Piteşti, ISBN 978-606-560-271-7, pp. 137-144;
5. Camelia Şerban Morăreanu, “The regulation of criminal action the new criminal procedure code” (Modul de

reglementare al acţiunii penale în noul Cod de procedură penală) – articol prezentat la a VII-a ediţie a
Conferinţei internaţionale “Societatea întemeiată pe cunoaştere. Norme, valori şi repere contemporane.” –
organizată de Universitatea din Târgovişte în 10 – 11 iunie 2011 şi publicat în volumul conferinţei apărut la Editura
Universul Juridic, ISBN 978-973-127-571-0, pp. 173-177;
6. Camelia Şerban Morăreanu, “Supporting causes and causes of not – imputability the future of criminal

code” (Cauzele justificative şi cauzele de neimputabilitate în viitorul Cod penal) – articol prezentat la a VII-a
ediţie a Conferinţei internaţionale “Societatea întemeiată pe cunoaştere. Norme, valori şi repere
contemporane.” – organizată de Universitatea din Târgovişte în 10 – 11 iunie 2011, şi publicat în volumul
conferinţei apărut la Editura Universul Juridic, ISBN 978-973-127-571-0, pp. 196-204;
7. Camelia Şerban Morăreanu, „Preventive measure of judicial control” (Măsura preventivă a controlului

judiciar) - articol prezentat la a IV- a ediţie a Conferinţei internaţionale cu tema „Istorie, cultură, cetăţenie în
Uniunea Europeană” organizată de Universitatea din Piteşti în 13-14 mai 2011 şi publicat în volumul conferinţei
apărut la Editura Universităţii din Piteşti, ISBN 978-606-560-197-0, pp. 561-563;
8. Camelia Şerban Morăreanu, “Court proceedings in pre-trial chamber” (Procedura de judecată în camera

preliminară) – articol prezentat la a IV - a ediţie a Conferinţei internaţionale cu tema „Istorie, cultură, cetăţenie în
Uniunea Europeană” organizată de Universitatea din Piteşti în 13-14 mai 2011 şi publicat în volumul conferinţei
apărut la Editura Universităţii din Piteşti, ISBN 978-606-560-197-0, pp. 564-566;
9. Camelia Şerban Morăreanu, Fiscal evasion "legal” (Evaziunea fiscală „legală”) – articol prezentat Conferinţa

internaţională cu tema “Administraţia statului Republica Moldova la 20 de ani de independenţă”, organizată
de ISAM (Institutul de Ştiinţe Administrative din Republica Moldova) în parteneriat cu Universitatea de Studii
Europene din Republica Moldova, în 29-30 octombrie 2011, articolul fiind publicat în Caietul Ştiinţific nr. 5/2011,
apărut la Tipografia „Elena - V.I.” din Chişinău, ISBN 978-9975-4346-0-7, pp. 381-385;
(http://www.isam.habitatmoldova.org/Machet_CS_5_pag%201%206.pdf);
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10. Camelia Şerban Morăreanu, “Comparative analysis on current and future governing procedure preliminary

complaint” (Analiză comparativă asupra actualei şi viitoarei reglementări a procedurii plângerii prealabile) articol prezentat la Simpozionul internaţional cu tema „Dreptul şi legitimitatea” desfăşurat la Universitatea
Valahia din Târgovişte în 4-5 iunie 2010 şi publicat în volumul conferinţei apărut la Editura Universul Juridic, ISBN
978-973-127-345-7, pp. 116-121;
11. Camelia Şerban Morăreanu, “Peculiarities of criminal proceedings in cases of minor injured party”

(Particularităţile procesului penal cu părţi vătămate minore) - articol prezentat la Conferinţa internaţională cu
tema „The role and place of law in a society based on knowledge”, organizată de Universitatea “Constantin
Brâncuşi” din Târgu Jiu în 16-17 aprilie 2010 şi publicat în ANNALS OF THE „CONSTANTIN BRÂNCUŞI”
JURIDICAL SCIENCES SERIES NR.2/2010, Editura „Academica Brâncuşi”, ISSN 1844-7015, pp. 125-136;
(http://www.utgjiu.ro/revista/jur/pdf/2010-02/8_CAMELIA_SERBAN_ MORAREANU.pdf);
12. Camelia Şerban Morăreanu, „International legal instruments on combating trafficking in children”

(Instrumente juridice internaţionale privind combaterea traficului de minori) - articol prezentat la Conferinţa
internaţională „Fighting Against Human Trafficking” organizată de Universitatea Petru Maior din Târgu Mureş în
perioada 25-27 Noiembrie 2010;
13. Camelia Şerban Morăreanu, „Applicability of criminal law „nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege”

the liability contravention” (Aplicabilitatea principiului de drept penal „nullum crimen sine lege, nulla
poena sine lege” în materia răspunderii contravenţionale) – articol prezentat la Conferinţa internaţională cu
tema „Uniunea Europeană – instituţionalizare şi reformă” organizată de Universitatea din Piteşti în 15-16 mai
2010 şi publicat în volumul conferinţei apărut la Editura Universităţii din Piteşti, ISBN 978-606-560-111-6, pp. 603609;
14. Camelia Şerban Morăreanu, “Particularităţile procesului penal în cauzele cu infractori minori” - articol

prezentat la Conferinţa Internaţională „Afacerile interne si justiţia în procesul integrării europene si
globalizării” organizată de Academia de Politie Al. I. Cuza în 15-16 octombrie 2009 şi publicat în volumul sesiunii
apărut la Editura Prouniversitaria Bucureşti, ISSN 2066-995X, pp. 78-85;
15. Camelia Şerban Morăreanu, „Elemente de drept comparat privind instituţia reabilitării” - articol prezentat la

Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice a Institutului de Cercetări Juridice „Academician Andrei Rădulescu”
organizată de Academia Română în 29 aprilie 2009 şi publicat în volumul sesiunii, intitulat "Dreptul romanesc în
contextul exigenţelor Uniunii Europene", apărut la Editura Hamangiu, ISBN 978-606-522-192-5, pp. 621-625;
(http://www.icj.ro/ volum_2009.pdf);
16. Camelia Şerban Morăreanu,

„The settlement of the judicial rehabilitation in the romanian criminal
legislation” (Reglementarea reabilitării judecătoreşti în legislaţia penală română) - articol prezentat la
Conferinţa ştiinţifică internaţională, cu tema: „Politici sociale şi administraţie publică în context european”,
organizată de Universitatea “Eftimie Murgu” din Reşiţa, în 8-9 mai 2009 şi publicat în volumul conferinţei apărut la
Editura Eftimie Murgu, ISSN 1584-09-72, pp. 540-545;

17. Camelia Şerban Morăreanu, „The house arrest-an absolute novelty in the romanian processual criminal

legislation” (Arestul la domiciliu – noutate absolută în legislaţia procesual penală română) – articol
prezentat la Conferinţa ştiinţifică internaţională, cu tema: „Istorie, cultură, cetăţenie în Uniunea Europeană”
organizată de Universitatea din Piteşti în 17-19 aprilie 2009 şi publicat în volumul conferinţei apărut la Editura
Universităţii din Piteşti, ISBN 978-973-660-884-2, pp. 693 - 698;
18. Camelia Morăreanu, „Formele de nulităţi instituite de codul de procedură penală în vigoare” - articol

prezentat la Conferinţa internaţională cu tema „Realităţi şi perspective ale procesului de integrare europeană
în era globalizării”, organizată de Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu în 16-17 mai 2008 şi publicat în volumul
conferinţei la Editura Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, ISBN 978-973-739-704-4;
(http://drept.ulbsibiu.ro/conferinta2008/ invitatie.html);
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19. Camelia Şerban Morăreanu, “Aspects of comparative law on misconduct and the sanctions applicable to

magistrates” (Aspecte de drept comparat privind abaterile disciplinare şi sancţiunile aplicabile
magistraţilor) - articol prezentat la Conferinţa internaţională cu tema „Istorie, cultură, cetăţenie în Uniunea
Europeană” organizată de Universitatea din Piteşti în 19-20 aprilie 2008 şi publicat în volumul conferinţei la
Editura Universităţii din Piteşti, ISBN 978-973-690-764-7, pp. 729- 735;
20. Camelia Morăreanu, „Temporary Custody of a Minor” – articol prezentat la „The 2nd World Congress on

Science, Economics and Culture” desfăşurată la New York în 25-29 august 2008 şi publicat în “Proceedings of
the 2nd World Congress on Science, Economics and Culture”, Editura Ars Academica, ISBN 978-973-88931-1-5,
pp. 301-304; (http://arsacademica.ro/images/pdf);
21. Camelia Morăreanu, „Possible Reasons for the Increase in the Remand Population” – articol prezentat la „The

2nd World Congress on Science, Economics and Culture” desfăşurată la New York în 25-29 august 2008 şi
publicat în “Proceedings of the 2nd World Congress on Science, Economics and Culture”, Editura Ars Academica,
ISBN 978-973-88931-1-5, pp. 297-300; (http://arsacademica.ro /images/pdf);
22. Camelia Morăreanu, “International Comparisons in the Law Relating to Bail” – articol prezentat la „The 2nd

World Congress on Science, Economics and Culture” desfăşurată la New York în 25-29 august 2008 şi
publicat în “Proceedings of the 2nd World Congress on Science, Economics and Culture”, Editura Ars Academica,
ISBN 978-973-88931-1-5, pp. 293-296; (http://arsacademica.ro/images/pdf);
23. Camelia Morăreanu,”Fundamental causes of violence – related offences” - articol prezentat la conferinţa

internaţională cu tema The „Acquis communautaire” a need for the european integration organizată de
Universitatea din Piteşti în 7-8 aprilie 2006 şi publicat în volumul conferinţei la Editura Universităţii din Piteşti, ISBN
973-690-538-1, pp. 401-405;
24. Camelia Şerban Morăreanu,”Existenţa fenomenului infracţional şi necesitatea luptei împotriva acestuia” -

articol prezentat la Sesiunea de comunicări ştiinţifice cu tema Implicaţiile Tratatului instituind o Constituţie
pentru Europa asupra dreptului public şi serviciilor publice, organizată de Institutul de Ştiinţe Administrative
„Paul Negulescu” în colaborare cu Universitatea Româno - Germană din Sibiu şi publicat în Caietul Ştiinţific nr.
8/2006, Editura Burg, Sibiu, ISSN 1582-943X, pp. 723-732;
25. Camelia Şerban Morăreanu, „Mecanismul instituţional creat de legea privind unele măsuri privind protecţia

victimelor infracţiunilor” - articol prezentat la Sesiunea de comunicări ştiinţifice cu tema Reformele
administrative şi judiciare în perspectiva integrării europene, organizată de Institutul de Ştiinţe Administrative
„Paul Negulescu” în colaborare cu Universitatea Româno - Germană din Sibiu şi publicat în Caietul Ştiinţific nr.
7/2005, Editura Burg, Sibiu, ISSN 1582-943X, pp. 638-648;
26. Camelia Şerban Morăreanu, Raluca Şerban, „The child condition in the international judiciary instruments”

(Condiţia copilului oglindită în instrumente juridice internaţionale) - articol prezentat la Sesiunea
internaţională de comunicări ştiinţifice cu tema „Integration and globalization” organizată la Universitatea din
Piteşti în perioada 15-16 aprilie 2005 şi publicat în volumul III al sesiunii, Editura Universităţii din Piteşti, ISBN 973690-385-0, pp. 389-393;
27. Camelia Şerban Morăreanu, Orestia Olteanu, „Parallel between social rules and judiciary rules” (Paralelă între

norma socială şi norma juridică) - articol prezentat la Sesiunea internaţională de comunicări ştiinţifice cu tema
„Integration and globalization” organizată la Universitatea din Piteşti în perioada 15-16 aprilie 2005 şi publicat
în volumul III al sesiunii, Editura Universităţii din Piteşti, ISBN 973-690-385-0, pp. 280-283;
28. Camelia Şerban Morăreanu, Corina Dragomir, „The incrimination of the domestic violence in the Law no

217/2003” (Incriminarea violenţei familiale prin Legea 217/2003) - articol prezentat la Sesiunea internaţională
de comunicări ştiinţifice cu tema „Integration and globalization” organizată de Universitatea din Piteşti în
perioada 15-16 aprilie 2005 şi publicat în volumul III al sesiunii, Editura Universităţii din Piteşti, ISBN 973-690-3850, pp. 384-388;
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29. Camelia Şerban Morăreanu, Orestia Olteanu, „The work market, unemployment and migration” (Piaţa muncii.

Fenomenul şomajului şi al migraţiei) - articol prezentat la Sesiunea internaţională de comunicări ştiinţifice cu
tema „Integration and globalization” organizată de Universitatea din Piteşti în perioada 15-16 aprilie 2005 şi
publicat în volumul III al sesiunii, Editura Universităţii din Piteşti, ISBN 973-690-385-0, pp. 380-383;
30. Camelia Şerban Morăreanu, Florina Mitrofan, „Măsuri realizate în vederea reformării sistemului judiciar” -

articol prezentat la Sesiunea de comunicări ştiinţifice cu tema Reformele administrative şi judiciare în
perspectiva integrării europene, organizată de Institutul de Ştiinţe Administrative „Paul Negulescu” în colaborare
cu Universitatea Româno - Germană din Sibiu şi publicat în Caietul Ştiinţific nr. 6/2004, Editura Burg, Sibiu, ISSN
1582-943X, pp. 165-170;
31. Elise Nicoleta Marinescu, Camelia Şerban Morăreanu, “Cooperarea judiciară privind înfăptuirea justiţiei din

perspectiva Constituţiei Europene” - articol prezentat la Sesiunea de comunicări ştiinţifice cu tema Reformele
administrative şi judiciare în perspectiva integrării europene, organizată de Institutul de Ştiinţe Administrative
„Paul Negulescu” în colaborare cu Universitatea Româno - Germană din Sibiu şi publicat în Caietul Ştiinţific nr.
6/2004, Editura Burg, Sibiu, ISSN 1582-943X, pp. 121-124;
32. Elise Nicoleta Marinescu, Camelia Şerban Morăreanu, „Aderarea României la Uniunea Europeană” - articol

prezentat la Sesiunea internaţională de comunicări ştiinţifice cu tema „Economia contemporană. Prezent şi
perspective, organizată de Universitatea din Piteşti, în 24-25 aprilie 2004 şi publicat în volumul sesiunii, Editura
Agir, ISBN 973-8466-56-3, pp. 535-538;
33. Elise Nicoleta Vâlcu, Camelia Şerban Morăreanu, “Normele conflictuale aplicabile diferitelor forme de

contracte comerciale” - articol prezentat la Sesiunea internaţională de comunicări ştiinţifice cu tema „Economia
contemporană. Prezent şi perspective, organizată de Universitatea din Piteşti, în 24-25 aprilie 2004, şi publicat
în volumul sesiunii, Editura Agir, ISBN 973-8466-56-3, pp. 547-552;
34. Elisé Marinescu, Camelia Şerban Morăreanu, „Consideraţii generale privind necesitatea interpretării normelor

juridice” - articol prezentat la Sesiunea internaţională de comunicări ştiinţifice cu tema „Economia
contemporană. Prezent şi perspective, organizată de Universitatea din Piteşti, în 24-25 aprilie 2004 şi publicat în
volumul sesiunii, Editura Agir, ISBN 973-8466-56-3, pp. 557-560;
ALTE ARTICOLE/LUCRARI
1. Camelia Morăreanu, “Transferul de proceduri în materie penală - formă a cooperării judiciare internaţionale”
– articol publicat în VALAHIA UNIVERSITY LAW STUDY nr. 2/2010 (volum XVI), pp. 125-130, ISSN 1584-4056;
(http://www.analefsj.ro/ro/index.php);
2. Camelia Şerban Morăreanu, „Interdependenţa principiilor fundamentale ale dreptului procesual penal” –
articol publicat în „Annales Universitattis Apulensis” (Series Jurisprudentia) nr. 11/2008, ISSN 1454-4075, pp. 207212;
3. Camelia Şerban Morăreanu, „Drepturile pe care le exercită soţii asupra bunurilor lor comune” – articol
publicat în „Annales Universitattis Apulensis” (Series Jurisprudentia) nr. 10/2007, ISSN 1454-4075, pp. 252-255;
4. Camelia Şerban Morăreanu, „Cadrul instituţional creat la nivel central de Legea nr.217/2003 pentru
prevenirea şi combaterea violenţei familiale” – articol publicat în „Annales Universitattis Apulensis” (Series
Jurisprudentia) nr. 8/2005, ISSN 1454-4075, pp. 259-267;
5. Camelia Şerban Morăreanu „Evoluţia reglementării obligaţiei legale de întreţinere existente între soţi” în
Studii juridice şi administrative – Revista Facultăţii de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative nr. 4/2005,
Editura Tiparg, Piteşti, ISSN 1583-0772, pp. 108-112;
6. Camelia Şerban Morăreanu, „Concubinajul, realitate ce impune soluţii legislative”, în „Curierul Judiciar”,
Editura All Beck, nr. 11-12/2004, pp. 17-20;
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7. Camelia Şerban Morăreanu, „Armonizarea legislaţiei privind combaterea violenţei familiale” – articol prezentat
la Sesiunea de comunicări ştiinţifice dedicată Zilei Europei organizată de Universitatea Valahia din Târgovişte în 8
mai 2004 (secţiunea drept public);
8. Camelia Şerban Morăreanu, „Sancţiuni aplicabile în cazul încălcării drepturilor copiilor de către părinţii lor” –
articol prezentat la Sesiunea de comunicări ştiinţifice dedicată Zilei Europei organizată de Universitatea Valahia din
Târgovişte în 8 mai 2004 (secţiunea drept privat);
9. Camelia Şerban Morăreanu, „Profesia de avocat şi acquis-ul comunitar” – articol prezentat la Sesiunea de
comunicări ştiinţifice dedicată Zilei Europei organizată de Universitatea Valahia din Târgovişte în 8 mai 2004
(secţiunea drept privat).
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MONOGRAFII, CĂRŢI, CAPITOLE DIN CARTI PUBLICATE IN EDITURI RECUNOSCUTE CNCS SI EDITURI
INTERNATIONALE
Monografii:
1.

Camelia Şerban Morăreanu, Prevenirea şi combaterea violenţei intrafamiliale, Editura Hamangiu,
Bucureşti, 2009, ISBN 978-606-522-199-4, pp. 272;

2.

Georgeta Ştefania Ungureanu, Şefan Cocoş, Camelia Morăreanu, Statutul familiei în contemporaneitate,
Editura Pro Universalis, Bucureşti colecţia „Prouniversitaria”, 2005, ISBN 973-87166-2-4, pp. 102;

MANUALE:
1. Camelia Şerban Morăreanu, Elemente de drept penal şi procedură penală – Curs universitar, Editura
Hamangiu, Bucureşti, 2010, ISBN 978-606-522-233-5, pp. 360;
2. Camelia Şerban Morăreanu, Elemente de drept penal şi procedură penală – sinteze şi planuri de
seminar, Editura Sitech, Craiova, 2010, ISBN 978-606-11-0751-3, pp. 212;
3. Camelia Şerban Morăreanu, Curs selectiv privind dreptul penal şi procedura penală,
Universităţii din Piteşti, 2010, ISBN 978-606-560-114-7, pp. 125.

Editura

4. Camelia Şerban Morăreanu, Drept procesual penal – Curs universitar, Editura Hamangiu, Bucureşti,
2009, ISBN 978-606-522-116-1, pp. 316;
5. Camelia Şerban Morăreanu, Noţiuni de drept administrativ, Editura Sitech, Craiova, 2009, ISBN 978606-530-646-2, pp. 222;
6. Camelia Şerban Morăreanu, Drept procesual penal, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008, ISBN 978-9731836-34-8, pp. 288;
7. Camelia Şerban Morăreanu, Culegere de speţe, grile şi acte normative în materia dreptului familiei,
Editura Sitech, Craiova, 2008, ISBN 978-973-746-782-9, pp. 235;
8. Camelia Şerban Morăreanu, Drept procesual penal – note de curs şi planuri de seminar, Editura
Pământul, Piteşti, 2005, ISBN 973-8280-37-0, pp. 180;
9. Camelia Şerban Morăreanu, Cuceanu Mădălina, Culegere de grile şi acte normative în materia
dreptului administrativ, Editura Sitech, Craiova, 2011, ISBN 978-606-11-1036-0, pp. 160 ;
10. Camelia Şerban Morăreanu, Dumitru Virgil Diaconu, Drept procesual penal – partea generală, Editura
Universităţii din Piteşti, 2010, ISBN 978-973-690-982-5, pp.110;
11. Camelia Şerban Morăreanu, Dumitru Virgil Diaconu, Drept procesual penal – partea specială, Editura
Universităţii din Piteşti, 2010, 978-973-690-980-1, pp. 92;

Pag.14 Curriculum vitae
Morăreanu Camelia Maria

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
© Uniunea Europeană, 2002-2010 24082010

