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INFORMAŢII PERSONALE Irina Ioana KUGLAY 
 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 

 

 

 

 

 

 

- din 2010 – doctorand în materia dreptului penal al Facultății de drept a 

Universității din București 

- 1992- 1996 – Facultatea de drept a Universității din București 

 
 

 

 

EXPERIENŢA 

PROFESIONALĂ 
Funcția de bază 

- din octombrie 2000 - procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta 

Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia judiciară penală – Biroul procurorilor 

de şedinţă pentru Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Curtea Constituţională 

- 1 aprilie 2014 – 1 mai 2015, delegat consilier al Procurorului 

General al P.Î.C.C.J. 

- 15 februarie 2013 – 20 ianuarie 2014 - detaşat în cadrul 

Ministerului Justiţiei – Direcția Elaborare Acte Normative 

- septembrie – octombrie 2000 – procuror în cadrul Parchetului de pe lângă 

Tribunalul Bucureşti 

- noiembrie 1997 – septembrie 2000 -  procuror în cadrul Parchetului de pe 

lângă Judecătoria sectorului 1 Bucureşti 

- septembrie 1996 – noiembrie 1997 avocat stagiar în cadrul baroului 

Bucureşti 

Activitate didactică  

- din octombrie 2006 până în prezent – formator în cadrul INM, 

disciplina Drept penal și drept procesul penal 

- octombrie 1996 – iulie 1997 – colaborator al Catedrei de drept public din 

cadrul Facultății de Drept a Universității din București pentru disciplina 

Drept constituțional şi instituții politice 
  

 

 

ACTIVITĂȚI PRIVIND 

FORMAREA 

PROFESIONALĂ 

CONTINUĂ A 

MAGISTRAȚILOR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 28-29 noiembrie 2016, PCA Bacău - Noul Cod penal, Noul Cod de procedură 

penală: Confiscarea specială și confiscarea extinsă. Principiul ne bis in idem. 

Probleme privind infracțiuni contra patrimoniului. Particularități privind 

stabilirea vinovăției în cazurile infracțiunilor asociate actelor de malpraxis 

medical. Plângerea împotriva soluțiilor de netrimitere în judecată. Camera 

preliminară. 

- 10-11 noiembrie 2016, PCA București – Noul Cod penal, Noul Cod de 

procedură penală - Confiscarea specială. Confiscarea extinsă. Proiectul pentru 

modificarea şi completarea Codului penal. Vinovăţie. Prevedere şi posibilitate 

de prevedere; studiu de caz – malpraxisul medical. Probleme speciale privind 

unele infracţiuni contra patrimoniului. Probleme privind infracţiuni contra 

justiţiei. Sancţiunile aplicabile actelor nelegale de urmărire penală anterior 

sesizării instanţei prin rechizitoriu. Camera preliminară 
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- 20 - 21 octombrie 2016, PCA Oradea - Noul Cod penal, Noul Cod de procedură 

penală - Confiscarea specială; confiscarea extinsă; proiectul pentru 

modificarea şi completarea Codului penal. Vinovăţie. Prevedere şi posibilitate 

de prevedere; studiu de caz – malpraxisul medical. Probleme speciale privind 

unele infracţiuni contra patrimoniului. Sancţiunile aplicabile actelor nelegale 

de urmărire penală anterior sesizării instanţei. Camera preliminară   

- 21 ianuarie 2014 - Institutul Național al Magistraturii Conferința națională 

„Noul cod de procedură penală”, București - Sancțiunile nulității și excluderii 

în cursul urmăririi penale. Sesizarea și începerea urmăririi penale cu privire la 

faptă. Efectuarea urmăririi penale cu privire la persoană; suspectul. Reluarea 

urmăririi penale. Acordul de recunoaștere a vinovăției 

- 20 februarie 2014 - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Pitești – Probleme 

de drept penal și procesual penal în aplicarea noilor coduri 

-  1-2 octombrie 2013 - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța, 

Dispoziţiile noului Cod de procedură penală 

- 15-16 octombrie 2012 - Curtea de Apel Cluj – Dispoziţiile noului Cod de 

procedură penală  

- 17-18 octombrie 2012 - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj – 

Dispoziţiile noului Cod de procedură penală  

- 20-21 iunie 2012 - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Suceava – Dispoziţiile 

noului Cod de procedură penală  

- 18-19 iunie 2012 -  Curtea de Apel Suceava – Dispoziţiile noului Cod penal  

- 13-14 iunie 2012 - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Suceava – Dispoziţiile 

noului Cod penal  

- 11-12 iunie 2012 - Curtea de Apel Suceava – Dispoziţiile noului Cod de 

procedură penală  

- 10-12 octombrie 2011 - Curtea de Apel Iaşi – Dispoziţiile noului Cod penal şi 

ale noului Cod de procedură penală  

- 12-14 octombrie 2011 - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi – Dispoziţiile 

noului Cod penal şi ale noului Cod de procedură penală   

- 19-22 septembrie 2011 - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia – 

Dispoziţiile noului Cod penal şi ale noului Cod de procedură penală  

- 22-24 septembrie 2011 - Curtea de Apel Alba Iulia – Dispoziţiile noului Cod 

penal şi ale noului Cod de procedură penală  

- 20-22 octombrie 2010 – I.N.M. – seminar de formare continuă pentru 

judecători și procurori – Măsuri procesuale - Conținutul și limitele actelor 

premergătoare. Criterii pentru începerea urmăririi penale. Valorificarea probatorie a 

informațiilor obținute în cursul actelor premergătoare. Caracterul echitabil al procedurii în 

faza actelor premergătoare, din perspectiva jurisprudenței Curții E.D.O. Admiterea de către 

judecător a plângerii împotriva actelor procurorului. Stabilirea cadrului procesual în cazul 

reținerii cauzei pentru judecare de către instanță. Punerea în mișcare a acțiunii penale; 

importanță, conținut, consecințe. Stabilirea cadrului    procesual prin actul de inculpare; criterii 

de stabilire a obiectului judecății. Stabilirea cadrului procesual (în cursul urmăririi și al 

judecății) – consecințe privind alte măsuri procesuale: administrarea probelor, schimbarea 

încadrării juridice, extinderea cercetărilor, extinderea acțiunii penale, extinderea procesului. 

Raportul dintre acțiunea penală și acțiunea civilă. Probe. Principii. Excluderea probelor 

nelegal sau neloial administrate Valoarea probantă a unor mijloace de probă din perspectiva 

CEDO Aspecte practice privind arestarea preventiva. Jurisprudență CEDO   
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ACTIVITĂȚI PRIVIND 

UNIFICAREA 

PRACTICII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITĂȚI PRIVIND 

EVALUAREA 

PROFESIONALĂ A 

PROCURORILOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROIECTE DE STUDIU 

INTER-

INSTITUȚIONALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFERINȚE 

COMUNICĂRI 

ȘTIINȚIFICE 

 

 

 

 

 

 

 

- 21-22 noiembrie 2016 – participant din partea PÎCCJ la Întâlnirea președinților 

secțiilor penale ale Înaltei Curți de Casație și Justiție și curților de apel cu 

procurorii șefi secție judiciară de la nivelul Parchetului de pe lângă Înalta Curte 

de Casație și Justiție și parchetelor de pe lângă curțile de apel (București) 

- 2015-2016 - participant în calitate de reprezentant al PÎCCJ la Întâlnirile 

reprezentanților Înaltei Curți de Casație și Justiție cu președinții secțiilor 

penale ale curților de apel 

- 29-30 septembrie 2016, Târgu Mureș 

- 24-25 septembrie 2015, Sibiu 

- 4-5 iunie 2015, Brașov 

- 14-15 mai 2015- co-moderator, din partea PICCJ, la Întâlnirea procurorilor șefi 

secție urmărire penală de la nivelul  Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație 

și Justiție și parchetelor de pe lângă tribunale (București) 

 

 

- din februarie 2017 – membru supleant al Comisiei de evaluare a consilierilor 

procurorului general al P.Î.C.C.J.  

- 2011-2013 – membru al Comisiei de evaluare a activității profesionale a 

procurorilor din cadrul Secției judiciare a parchetului de pe lângă Înalta Curte 

de Casație și justiție 

- 2007- 2009 membru în Comisiile de evaluare a activității procurorilor din 

cadrul  Secţiei judiciare şi, respectiv, al compartimentelor subordonate direct 

Procurorului General 

 

 

-15-24 sept. 2012 – Anvers, Bruxelles  

– expert raportor în cadrul proiectului Human Rights in the Frame of criminal 

proceedings iminal laboratory on the implementation of the EU legal 

instruments (parteneriat CEDO-ENM-INM) 

- 28 nov. 2011– Bucureşti  

– expert, reprezentant al INM la Conferinţa naţională în cadrul 

proiectului Human Rights in the Frame of criminal proceedings: a criminal 

laboratory on the implementation of the EU legal instruments (parteneriat 

CEDO-ENM-INM) 

- 7-8 sept. 2011-  Strassbourg  

– reprezentant al INM în cadrul proiectului Human Rights in the Frame of 

criminal proceedings: a criminal laboratory on the implementation of the EU 

legal instruments - (parteneriat CEDO-ENM-INM) 

 

 

- 16-17 martie 2018 – Facultatea de Drept a Universității din București – 

Conferința „4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale” – comunicarea 

Malpraxis medical: raportul cu infracțiunile de serviciu 

- 3-4 aprilie 2014 - Facultatea de Drept a Universității din București - Conferința 

„Reglementări fundamentale în noul Cod penal și în noul Cod de procedură 

penală” - comunicarea Controlul judecătoresc asupra actelor și soluțiilor 

procurorului și asupra lucrărilor urmăririi penale 
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LUCRĂRI PUBLICATE 

- 18 ianuarie 2014 - Facultatea de Drept a Universității Babeș-Bolyai, Cluj - 

Conferința „Aspecte practice privind noul cod de procedură penală - 

comunicarea Camera preliminară 

 

 

Articole, studii 

- Revista Română de Drept Privat nr. 4/2018 – Desființarea înscrisurilor și 

anularea actelor juridice în procesul penal (coautor, împreună cu A. R. 

Trandafir și L. Dăuceanu) 

- Caiete de drept penal nr. 1/2018 - Restituirea cauzei la parchet pentru 

neregularitatea rechizitoriului 

- A.U.B. – Supliment 2014 - Controlul judecătoresc asupra actelor și soluțiilor 

procurorului și asupra lucrărilor urmăririi penale 

-  Pandectele române nr.1/2005 Comentarii ale jurisprudenţei Înaltei Curţi 

de Casaţie şi Justiţie -  Secţia penală - Infracţiuni de corupţie. Compunerea 

instanţei 

- Pandectele române nr.2/2004 Comentarii ale jurisprudenţei Înaltei Curţi de 

Casaţie şi Justiţie -  Secţia penală - Arestarea preventivă 

Coduri comentate 

- Codul de procedură penală. Comentariu pe articole, editura C-H Beck, ediția 

a doua, București 2017, coautor 

- Codul penal. Comentariu pe articole, editura C-H Beck, ediția a doua, 

Bucureşti 2016, coautor 

- Codul de procedură penală. Comentariu pe articole, editura C-H Beck, 

Bucureşti, 2015, coautor 

- Codul penal. Comentariu pe articole, editura C-H Beck, Bucureşti, 2014, 

coautor 

- Codul penal comentat, editura C-H Beck, Bucureşti, 2007, coautor 

Alte lucrări:  

- Ghid de bune practici în materie penală, editura Universul Juridic, Bucureşti, 

2005, 2007 – coautor 
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