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INFORMAŢII PERSONALE Oncescu Cătălin Ionuț 

 
   

      

  

Data naşterii  

 

 

EXPERIENŢA 

PROFESIONALĂ   

    2016 – prezent –  Avocat în cadrul Cabinetului de Avocat „Cătălin Oncescu”  

2015 - 2016 – Avocat Of Counsel S.C.A. ”Maravela & Asociații” 

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 

  

 

 2013 - 2014 – Avocat în cadrul S.C.A. ”Zamfirescu Racoți & Partners” 

2010 - 2012 –  Avocat în cadrul Cabinetului de Avocat „Cătălin Oncescu” 

2008 - 2010 – Avocat in cadrul S.C.A. „Mușat si Asociații” 

2006 - 2008 -  Avocat-stagiar în cadrul Cabinetului de Avocat „Ion Neagu” 

 

 2013 – Promovarea concursului de admitere în cadrul Școlii Doctorale a Facultății de Drept 

– Universitatea din București, materia Drept Procesual Penal, prof. N. Volonciu 

2008 - Promovarea examenului de obţinere a titlului profesional de Avocat definitiv – Baroul 

Bucureşti 

2007 – 2008 -  Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor 

2006 – 2007  - Master în Drept - Ştiinţe Penale, Universitatea „Nicolae Titulescu” 

2005 -  Susţinerea examenului de primire in profesia de avocat – Baroul Bucureşti 

2004 -  Promovarea examenului de licenţă - Facultatea de Drept, Universitatea „Nicolae 

Titulescu” 

2000 – 2002 -  Cursuri de Limba Engleză (profil juridic) în cadrul  Universităţii „Nicolae 

Titulescu” 

2000 – 2004 -  Facultatea de Drept, Universitatea „Nicolae Titulescu” 
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COMPETENȚE PERSONALE 

  

 

 

 

 

 

INFORMAΤII 

SUPLIMENTARE   

 

                                   Publicaţii        „Incompatibilitatea judecătorilor privind instituția măsurilor preventive” - articol publicat în 

Revista „Dreptul” nr. 9/2008 

„Sancțiunile ce intervin ca urmare a nerespectării principiului legalității în procesul penal” – 

articol  susținut și publicat în cadrul Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „CKS - Challenges 

of the Knowledge Society” 2011, Universitatea „Nicolae Titulescu” 

„Studiu referitor la istoria și aplicarea principiului prezumției de nevinovăție în procesul 

penal român” – publicat în Revista „Dreptul” nr. 11/2012 

„Despre pedeapsa stabilită pentru infracțiunea săvârșită în timpul liberării condiționate” - 

articol  susținut și publicat în cadrul Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „CKS - Challenges 

Limba(i) maternă(e) Limba română  

 

  

Alte limbi străine cunoscute ΙNȚELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 

conversaţie  
Discurs oral   

Limba engleză Foarte bine Foarte bine Foarte bine Bine  Bine  

  

Limba franceză Bine Bine Bine Bine Bine  

  

   

Competenţe de comunicare  Membru în cadrul organizației Toastmasters București (reprezentanță a Toastmasters 

International) 

Competent Communicator – level 5 

Competenţe informatice  Utilizare frecventă a computerului 

Cunoaştere foarte bună a programelor Microsoft Office: Word, Excel, Power Point 

Permis de conducere  Categoria „B” 
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of the Knowledge Society” 2013, Universitatea „Nicolae Titulescu” 

„Incoerențe, inconsistențe și erori în ceea ce privește aplicarea normelor codului de 

procedură penală actual” – publicat în Revista „Caiete de Drept penal” nr.1/2013 

(Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca)  

„Instituția nulităților în noua reglementare procesual penală”, Referat susținut în cadrul 

școlii Doctorale a Facultății de Drept – Universitatea din București 

”Despre dreptul de a solicita consultarea dosarului (continuare), despre costul fotocopiilor 

și despre respectarea drepturilor fundamentale ale acuzatului”, Juridice.ro, Iulie 2015 

”Probele obținute prin supravegherea tehnică ce vizează raportul dintre avocat și suspectul 

ori inculpatul pe care acesta îl apără sunt nelegale, fără excepție”, Juridice.ro, Iulie 2015 

”Câteva aspecte de interes practic privind dreptul de a solicita consultarea dosarului”, 

Juridice.ro, Mai 2015 

”Excluderea probelor vs. nulități. Sancțiuni procedurale distincte”, Juridice.ro, Aprilie 2015 

”Considerații privind dreptul procurorului de a autoriza provizoriu măsurile de 

supraveghere tehnică și încuviințarea pătrunderii organelor de urmărire penală în spații 

private pentru montarea / demontarea mijloacelor tehnice de supraveghere”, Analele 

Universităţii din Bucureşti - Seria Drept, 2015 

”Câteva omisiuni legislative esențiale privind supravegherea tehnică a persoanelor în 

cadrul urmăririi penale”, Juridice.ro, Octombrie 2015 

”Mai poate fi obligat asigurătorul să plătească despăgubiri în cadrul proceselor penale 

pornite în urma accidentelor de autovehicule și tramvaie?”, Juridice.ro, Ianuarie 2016 

” Persoanele care au dreptul de a refuza să dea declarații, în calitate de martor, în procesul 

penal”, Februarie 2016 

”Actul procedural prin care procurorul remediază neregularitățile actului de sesizare în 

procedura camerei preliminare”, coautor, Revista DREPTUL nr. 4 / 2016, Uniunea Juriștilor 

din România 

”Sancțiunea aplicabilă în cazul încălcării dispozițiilor privind incompatibilitatea în procesul 

penal”, Juridice.ro, Octombrie 2016 

„Despre exercitarea efectivă a dreptului de a consulta dosarul în faza de judecată (Partea 

a III-a)”, Juridice.ro, Februarie 2017 

„Și dacă deciziile Curții Constituționale ne spun că trebuie regândit principiul separaţiei şi 

echilibrul puterilor în stat?”, Juridice.ro, Mai 2017 

„Dreptul avocatului de a pune întrebări persoanelor audiate în timpul fazei de urmărire 

penală”, Juridice.ro, Iulie 2017 

„Mai este necesară „Camera preliminară” în procesul penal sau ar fi mai utile două căi de 

atac devolutive, prin care să fie reexaminate atât chestiunile de fapt, cât și cele de drept 

(apel și „recurs”)?”, Juridice.ro, Ianuarie 2018 

„Cum poate avocatul apăra „martorul” în faza de urmărire penală a procesului penal?”, 

Juridice.ro, Martie 2018 

„Dreptul la apărare, drept fundamental al omului, și „secretul profesional al avocatului”. 

Drept comparat.”, Juridice.ro, Mai 2018 
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Conferinţe 

Dezbateri 

 

Participare și susținere articol în cadrul Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „CKS - 

Challenges of the Knowledge Society 2011”, organizată de Universitatea „Nicolae 

Titulescu” din București, în colaborare cu Universitatea “Complutense” din Madrid şi 

Universitatea „Deusto” din Bilbao, 15 - 16 aprilie 2011 

Participare la Dezbaterea „Infracțiunea în noul Cod penal”, organizată de Institutul de 

Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, moderator dr. Tudor 

AVRIGEANU, 18 iulie 2012 

Participare la Conferința „Soluții legale pentru infracțiuni speciale”, organizată de 

Societatea de Științe Juridice, în colaborare cu  INPPA -  Institutul Naţional pentru 

Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor, moderator prof.univ.dr. Mihai Adrian Hotca, 26 - 27 

octombrie 2012 

Participare la Sesiune ştiinţifică omagială „Vintilă Dongoroz (1893-1976) – personalitate 

marcantă a ştiinţei juridice româneşti”, organizată de Institutul de Cercetări Juridice „Acad. 

Andrei Rădulescu” al Academiei Române, 25 aprilie 2013 

Participare la Dezbaterea  „Raportul de cauzalitate in dreptul penal”, organizată de 

Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, 

moderator: prof.univ.dr. George ANTONIU, 13 mai 2013 

Participare și susținere articol în cadrul Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „CKS - 

Challenges of the Knowledge Society 2013”, organizată de Universitatea „Nicolae 

Titulescu” din București, în colaborare cu Universitatea “Complutense” din Madrid şi 

Universitatea „Deusto” din Bilbao, 17 - 18 mai 2013 

Participare la Conferinţa “Reglementări fundamentale în noul Cod Penal şi în noul Cod de 

Procedură Penală” Bucureşti, 3 - 4 aprilie 2014, Universitatea din București 

Participare la Conferința Națională ”Metode de prevenire a corupţiei, antifrauda şi 

consolidarea integrităţii în sectorul public şi privat”, 17 sept embrie 2015, București, Hotel 

Athenee Palace Hilton, Sala Regina Maria, Revista de Achiziții Publice 

Participare la Conferința ”Fluxul de imigranți – un nou test pentru statele member ale 
Uniunii Europene? Cum răspunde România noilor provocări politice”,  06 Martie 2016, 
Reprezentanța Comisiei Europene in Romania, Asociația LiderJust, Romanian US 
Association,  Asociația română de drept și afaceri europene 
 
Participare la Seminarul ”Evaziunea fiscala. Aspecte controversate din practica judiciara. 
Posibile solutii”, organizat de Wolters Kluwer România, coordonator Procuror Alexandra 
Mihaela Șinc, formator al Institutului Național al Magistraturii, 06 octombrie 2016. 
 
Participare la Seminarul „Aspecte de drept penal și procesual penal în procedura 
insolvenței”, organizat de Wolters Kluwer România, coordonator Procuror Alexandra 
Mihaela Șinc, formator al Institutului Național al Magistraturii, 17 februarie 2017. 
 
Participare la Conferința „Modificările Legii Avocaturii”, organizată de Societatea de Științe 
Juridice în parteneriat cu Baroul București, 03 aprilie 2017. 
 
Participare la „Conferința anuală a profesiilor juridice: avocați – notari”, organizată de 
Camera Notarilor Publici din București și Baroul București, în parteneriat cu Editura 
Universul Juridic, Centrul de Conferințe Auditorium Pallady, București, 5 mai 2017. 
 
Participare la Conferința „NICOLAE VOLONCIU – Probleme dificile de drept penal și 
procedură penală (ed. 4). Corectarea Codurilor Penale de către Curtea Constituțională”, 
organizată de Societatea de Științe Juridice, în colaborare cu Camera de Comerț și 
Industrie a României, 19 mai 2017. 
 

https://www.facebook.com/reprezentanta.comisiei.europene.in.romania/
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