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LISTA DE LUCRĂRI
A. Lista a maximum 10 lucrări considerate a fi cele mai relevante pentru
realizările profesionale proprii:
1 - Ion Ristea (coautor), „Explicaţiile Noului Cod Penal” vol.II, - coordonatori
George Antoniu şi Tudorel Toader, I. Ristea – coautor – Capitolul V intitulat „Individualizarea
pedepselor”, (art. 53 – 187 din noul Cod penal), Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2015, ISBN
978-606-673-337-3, (editura este recunoscută CNCSIS, la categoria A2, cod 44), pp. 77-156,
http://www.ujmag.ro/drept/drept-civil/explicatii-preliminare-ale-noului-cod-penal-vol-iii-parteaspeciala-art-188-256 ,
http://www.librarie.net/p/253684/Explicatiile-noului-Cod-penal-Vol-Art-187-Tudorel-ToaderGeorge ;
2- Ion Ristea, Drept penal. Partea specială, vol. I, Editura Universul Juridic,
Bucureşti, 2014, ISBN 978-608-673-489-9 (editura este recunoscută CNCSIS, la categoria A2,
cod 44),
http://www.ujmag.ro/drept/drept-penal/drept-penal-partea-speciala-vol-i-2014/rasfoire/ ;
3 - Ion Ristea, Pluralitatea de infracţiuni în noul Cod penal, Editura Universul
Juridic, Bucureşti, 2013, ISBN 978-606-673-051-8, (editura este recunoscută CNCSIS, la
categoria A2, cod 44),
http://www.ujmag.ro/drept/drept-penal/pluralitatea-de-infractiuni-in-noul-cod-penal/rasfoire/ ;
4 - Ion Ristea, „Manual de drept penal. Partea specială” – cu referire şi la prevederile
noului Cod penal, Editura „Universul Juridic”, Bucureşti, 2013, ISBN 978-606-673-124-9,
(editura este recunoscută CNCSIS, la categoria A2, cod 44),
http://www.ujmag.ro/drept/drept-penal/manual-de-drept-penal-partea-speciala/rasfoire/ ;
5 - Ion Ristea, „Drept penal. Partea generală” – Ediţie revăzută şi adăugită cu
prevederile noului Cod penal, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011, ISBN 978-973-127633-5, (editura este recunoscută CNCSIS, la categoria A2, cod 44),
http://www.ujmag.ro/drept/drept-penal/drept-penal-partea-generala-editia-a-ii-a-cu-prevederilenoului-cod-penal/rasfoire/ ;
6 - Ion Ristea, „Termenele în procedura penală română”, Editura Hamangiu,
Bucureşti, 2011, ISBN 978-606-522-391-2, (editura este recunoscută CNCSIS, la categoria A2,
cod 36),
http://carti.meetmenow.ro/carte/11/9880/Termenele-In-Procedura-Penala-Romana-Ion-Ristea/ ,
http://www.price.ro/preturi_ion_ristea_termenele_in_procedura_penala_romana__ion_ristea_446736.htm ;
7 - Ion Ristea (coautor), „Explicaţii preliminare ale noului Cod Penal” vol.II, coordonator profesor universitar dr. George Antoniu, Capitolul V intitulat „Individualizarea
pedepselor”, ( art. 74 – 79 din noul Cod penal), Editura Universul Juridic Bucureşti, 2011, ISBN
978-973-127-570-3, (editura este recunoscută CNCSIS, la categoria A2, cod 44),
http://www.ujmag.ro/drept/drept-penal/oferta-pachet-explicatii-preliminare-ale-noului-cod-penalvol-i--vol-ii--vol-iii ;
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8 - Ion Ristea, „Drept penal. Partea generală I şi II”, (Curs pentru studenţii
programului frecvenţă redusă) Editura Universităţii din Piteşti, 2010, ISBN 978-606-560-013-3,

(editura este recunoscută CNCSIS),
http://fmi.upit.ro/bibl/Pagina%20WEB/Site_nou/NOUTATI_site/2010/carti06%20%28iunie%29.
pdf ;
9 - Ion Ristea, „Drept penal. Partea specială I şi II”, (Curs pentru studenţii
programului frecvenţă redusă), Editura Universităţii din Piteşti, 2010, ISBN 978-606-560-015-7,

(editura este recunoscută CNCSIS),
http://fmi.upit.ro/bibl/Pagina%20WEB/Site_nou/NOUTATI_site/2010/carti06%20%28iunie%29.
pdf;
10 - Ion Ristea, „Regimul circumstanţelor în dreptul penal român”, Editura C.H. Beck,
Bucureşti, 2009, ISBN:973-115-581-0,(editura este recunoscută CNCSIS, la categoria A2, cod 5),
http://www.beckshop.ro/regimul_circumstantelor_in_dreptul_penal-p4734.html .
B. Teza de doctorat :
Ion Ristea, „Regimul circumstanţelor în dreptul penal român”, teză susţinută la
Institutul de Cercetări Juridice din cadrul Academiei Române, în data de 16 decembrie 2008,
conducător ştiinţific Prof. univ. dr. George Antoniu, Directorul ştiinţific al Institutul de Cercetări
Juridice. Lucrarea a fost publicată la Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2009, ISBN: 973-115-581-0.
C. Cărţi şi capitole din cărţi
1 - Ion Ristea (coautor), „Explicaţiile Noului Cod Penal” vol.II, - coordonatori George
Antoniu şi Tudorel Toader, I. Ristea – coautor – Capitolul V intitulat „Individualizarea
pedepselor”, (art. 53 – 187 din noul Cod penal), Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2015, ISBN
978-606-673-337-3, (editura este recunoscută CNCSIS, la categoria A2, cod 44), pp. 77-156,
http://www.ujmag.ro/drept/drept-civil/explicatii-preliminare-ale-noului-cod-penal-vol-iii-parteaspeciala-art-188-256 ,
http://www.librarie.net/p/253684/Explicatiile-noului-Cod-penal-Vol-Art-187-Tudorel-ToaderGeorge ;
2 - Ion Ristea, Drept penal. Partea specială, vol. I, Editura Universul Juridic,
Bucureşti, 2014, ISBN 978-608-673-489-9 (editura este recunoscută CNCSIS, la categoria A2,
cod 44), http://www.ujmag.ro/drept/drept-penal/drept-penal-partea-speciala-vol-i-2014/rasfoire/;
3 - Ion Ristea, Pluralitatea de infracţiuni în noul Cod penal, Editura Universul Juridic,
Bucureşti, 2013, ISBN 978-606-673-051-8, (editura este recunoscută CNCSIS, la categoria A2,
cod 44),
http://www.ujmag.ro/drept/drept-penal/pluralitatea-de-infractiuni-in-noul-cod-penal/rasfoire/ ;
4 - Ion Ristea, „Manual de drept penal. Partea specială” – cu referire şi la prevederile
noului Cod penal, Editura „Universul Juridic”, Bucureşti, 2013, ISBN 978-606-673-124-9,
(editura este recunoscută CNCSIS, la categoria A2, cod 44),
http://www.ujmag.ro/drept/drept-penal/manual-de-drept-penal-partea-speciala/rasfoire/ ;
5 - Ion Ristea, „Drept penal. Partea generală” – Ediţie revăzută şi adăugită cu
prevederile noului Cod penal, Editura „Universul Juridic”, Bucureşti, 2011,– Editură recunoscută
CNCSIS, la categoria A2, cod 44, ISBN 978-973-127-633-5,
http://www.ujmag.ro/drept/drept-penal/drept-penal-partea-generala-editia-a-ii-a-cu-prevederilenoului-cod-penal/rasfoire/ ;
6 - Ion Ristea, „Termenele în procedura penală română”, Editura Hamangiu,
Bucureşti, 2011, ISBN 978-606-522-391-2 (editura este recunoscută CNCSIS la categoria A2,
cod 36),
http://carti.meetmenow.ro/carte/11/9880/Termenele-In-Procedura-Penala-Romana-Ion-Ristea/ ,
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http://www.price.ro/preturi_ion_ristea_termenele_in_procedura_penala_romana__ion_ristea_446736.htm ;
7 - Ion Ristea (coautor), „Explicaţii preliminare ale noului Cod Penal” vol.II, coordonator profesor universitar Dr. George Antoniu, I. Ristea – coautor - Capitolul V intitulat
„Individualizarea pedepselor”, (art. 74 – 79 din noul Cod penal), Editura Universul Juridic,
Bucureşti, 2011, ISBN 978-973-127-570-3, (editura este recunoscută CNCSIS, la categoria A2,
cod 44),
http://www.ujmag.ro/drept/drept-penal/oferta-pachet-explicatii-preliminare-ale-noului-cod-penalvol-i--vol-ii--vol-iii ;
8 - Ion Ristea, „Drept penal. Partea generală I şi II”, (Curs pentru studenţii
programului frecvenţă redusă) Editura Universităţii din Piteşti, 2010, ISBN 978-606-560-013-3,
(editura este recunoscută CNCSIS),
http://fmi.upit.ro/bibl/Pagina%20WEB/Site_nou/NOUTATI_site/2010/carti06%20%28iunie%29.
pdf;
9 - Ion Ristea, „Drept penal. Partea specială I şi II”, (Curs pentru studenţii
programului frecvenţă redusă), Editura Universităţii din Piteşti, 2010, ISBN 978-606-560-015-7,
(editura este recunoscută CNCSIS),
http://fmi.upit.ro/bibl/Pagina%20WEB/Site_nou/NOUTATI_site/2010/carti06%20%28iunie%29.
pdf;
10 - Ion Ristea, „Drept penal. Partea generală” – Editura „Universul Juridic”,
Bucureşti, 2009, ISBN 978-973-127-218-4, (editura este recunoscută CNCSIS, la categoria A2,
cod 44), http://www.ujmag.ro/autori/ion-ristea;
11 - Ion Ristea, „Regimul circumstanţelor în dreptul penal român”, Editura C.H. Beck,
Bucureşti, 2009, ISBN: 973-115-581-0,(editura este recunoscută CNCSIS, la categoria A2,cod 5),
http://www.price.ro/preturi_ion_ristea_regimul_circumstantelor_in_dreptul_penal_roman_18545
2.htm , http://www.beckshop.ro/regimul_circumstantelor_in_dreptul_penal-p4734.html,;
12 - Ion Ristea, „Reflectarea normelor constituţionale în legislaţia penală în vigoare” –
Editura Universităţii din Piteşti, ISBN 973 – 690 – 510 – 1, având descrierea CIP a Bibliotecii
Naţionale a României – 2006, (editura este recunoscută CNCSIS),
http://www.ujmag.ro/autori/ion-ristea;
13 - Ion Ristea, cartea intitulată, „Limba română. 500 erori de exprimare explicate” –
(coautor), Editura Carminis, ISBN 978 – 973-123 – 003 – 0, având descrierea CIP a Bibliotecii
Naţionale a României – 2007,
http://www.carminis.ro/dictionare-ghiduri/limba-romana-500-erori-de-exprimare-explicate.html ;
14 - Ion Ristea, Cartea intitulată „Teoria generală a dreptului” - Note
de curs
(coautor), Editura Paralela 45, decembrie 2005, ISBN 973 – 697 – 618-1, (editura este
recunoscută CNCSIS) ,
http://www.ujmag.ro/autori/ion-ristea ;
15 - Ion Ristea, Studiul intitulat „Criteriile generale de individualizare a pedepsei
reglementate în noul Cod penal” publicat în cartea „Justiţie, stat de drept şi cultură juridică” –
Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice 13.05.2011, Bucureşti, Editura Universul Juridic, pag.
761-772, ISBN 978-973-127-618-2, (editura este recunoscută CNCSIS, la categoria A2, cod 44),
http://www.icj.ro/volum-2011.PDF ;
16 - Ion Ristea, Studiul intitulat „Reflecţii referitoare la circumstanţa atenuantă legală
privind depăşirea legitimei apărări” publicat în cartea intitulată „Liber Amicorum – George
Antoniu” – Studii juridice în onoarea Prof. univ. dr. George Antoniu – Editura Hamangiu,
Bucureşti 2009, pag. 241 – 251, (editura este recunoscută CNCSIS, la categoria A2, cod 36),
http://bibliotecahamangiu.ro/antoniu-george-at-1790.
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D. Articole / Studii in extenso, publicate în reviste din fluxul ştiinţific
internaţional principal:
I. Articole publicate în reviste din străinătate, indexate în baze de date
internaţionale (BDI) recunoscute
1 - Ion Ristea, „The Protection Of Human Rights in criminal law”, articol publicat în
„Contemporary Readings in Law and Social Justice” (Official Journal Of The Contemoporary
Science Association - New York) Volume 3 (2) 2011, pag. 278 - 283, revistă indexată în
următoarele baze de date internaţionale: Academic Search Complete, Cabell,s, Management
Directory, Contemporary Science Association Databases, Gale, Index Islamicus, International
Bibliografy Of the Social Sciences, Legal Colection, Ulrich’s Periodicals Directory, Universe
Digital Library, CEEOL, EBSCO, Hein Online şi ProQuest (ultimele patru fiind recunoscute
pentru domeniul ştiinţelor juridice conform anexei nr. 6 pct. 1 din Ordinul ministrului educaţiei,
cercetării, tineretului şi sportului nr. 6560/2012, modificat prin Ordinul nr.4204/15.07.2013),
http://addletonacademicpublishers.com/search-in-crlsj ;
2 - Ion Ristea, „The Impact Of Globalization On Crime Control” articol publicat în
„Contemporary Readings in Law and Social Justice” (Official Journal Of The Contemoporary
Science Association - New York) Volume 3 (2) 2011, pag. 193 – 198, revistă indexată în
următoarele baze de date internaţionale: Academic Search Complete, Cabell,s, Management
Directory, Contemporary Science Association Databases, Gale, Index Islamicus, International
Bibliografy Of the Social Sciences, Legal Colection, Ulrich’s Periodicals Directory, and Universe
Digital Library, CEEOL, EBSCO, Hein Online, şi ProQuest (ultimele patru fiind recunoscute
pentru domeniul ştiinţelor juridice conform anexei nr. 6 pct. 1 din Ordinul ministrului educaţiei,
cercetării, tineretului şi sportului nr. 6560/2012, modificat prin Ordinul nr.4204/15.07.2013),
http://addletonacademicpublishers.com/search-in-crlsj ;
3 - Ion Ristea, „The Legitimacy of punishment” articol publicat în „Review of
Contemporary Philosophy”, Volume 10, 2011 (Official Journal of The Contemporary Science
Association – New York), pag. 246 - 251, revistă indexată în următoarele baze de date
internaţionale: Contemporary Science Association Databases, Gale, Ulrich’s Periodicals
Directory, and Universe Digital Library, Humanities International Complete, Humanities
International Index, CEEOL, EBSCO şi ProQuest (ultimele trei fiind recunoscute pentru
domeniul ştiinţelor juridice conform anexei nr. 6 pct. 1 din Ordinul ministrului educaţiei,
cercetării, tineretului şi sportului nr. 6560/2012, modificat prin Ordinul nr.4204/15.07.2013),
http://addletonacademicpublishers.com/search-in-rcp ;
4 - Ion Ristea, „Understanding criminal behavior” articol publicat în „Review of
Contemporary Philosophy”, Volume 10, 2011 (Official Journal of The Contemporary Scrience
Association – New York), pag. 190 – 195, revistă indexată în următoarele baze de date
internaţionale: Contemporary Science Association Databases, Gale, Ulrich’s Periodicals
Directory, and Universe Digital Library, Humanities International Complete, Humanities
International Index, CEEOL, EBSCO şi ProQuest (ultimele trei fiind recunoscute pentru
domeniul ştiinţelor juridice conform anexei nr. 6 pct. 1 din Ordinul ministrului educaţiei,
cercetării, tineretului şi sportului nr. 6560/2012, modificat prin Ordinul nr.4204/15.07.2013),
http://addletonacademicpublishers.com/search-in-rcp ;
5 - Ion Ristea, „Criminal Justice and Economics of Crime” articol publicat în revista
„Economics, Management, and Financial Markets”, Volume 6, Number 3, September 2011
(Official Journal of The Contemporary Scrience Association – New York ), pag. 215 – 220,
revistă indexată în următoarele baze de date internaţionale: Business Source Complete, Cabell s
Management Directory, Contemporary Science Association Databases, Gale, Index Islamicus,
International Bibliographi of the Social Sciences, Ulrich’s Periodicals Directory, and Universe
Digital Library, CEEOL, EBSCO, HeinOnline şi ProQuest (ultimele patru fiind recunoscute
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pentru domeniul ştiinţelor juridice conform anexei nr. 6 pct. 1 din Ordinul ministrului educaţiei,
cercetării, tineretului şi sportului nr. 6560/2012, modificat prin Ordinul nr.4204/15.07.2013),
http://addletonacademicpublishers.com/search-in-emfm ;
6 - Ion Ristea, „On Management in Criminal Justice” articol publicat în revista
Economics, Management, and Financial Markets, Volume 6, Number 3, September 2011
(Official Journal of The Contemporary Science Association – New York), pag. 166 – 171, revistă
indexată în următoarele baze de date internaţionale: Business Source Complete, Cabell s
Management Directory, Contemporary Science Association Databases, Gale, Index Islamicus,
International Bibliographi of the Social Sciences, Ulrich’s Periodicals Directory, and Universe
Digital Library, CEEOL, EBSCO, HeinOnline, şi ProQuest (ultimele patru fiind recunoscute
pentru domeniul ştiinţelor juridice conform anexei nr. 6 pct. 1 din Ordinul ministrului educaţiei,
cercetării, tineretului şi sportului nr. 6560/2012, modificat prin Ordinul nr.4204/15.07.2013),
http://addletonacademicpublishers.com/search-in-emfm ;
7 - Ion Ristea, „The Roman System Of Criminal Justice: The Role Of Law in Roman
Trials” articol publicat în „Contemporary Readings in Law an Social Justice”, Volume 3 (1)
2011, Addleton Academic Publishers – New York, pag. 146 - 151, revistă indexată în următoarele
baze de date: Academic Search Complete, Cabell s Management Directory, Contemporary
Science Association Databases, Gale, Index Islamicus, International Bibliographi of the Social
Sciences, Legal Colection, Ulrich’s Periodicals Directory, and Universe Digital Library,
CEEOL, EBSCO, HeinOnline, şi ProQuest (ultimele patru fiind recunoscute pentru domeniul
ştiinţelor juridice conform anexei nr. 6 pct. 1 din Ordinul ministrului educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului nr. 6560/2012, modificat prin Ordinul nr.4204/15.07.2013),
http://addletonacademicpublishers.com/search-in-crlsj;
8 - Ion Ristea, „Global Acounts Of The Wrongfulness Of Criminal Behavior” articol
publicat în „Contemporary Readings in Law an Social Justice” (Official journal of the
Contemporary science association - New York), Volume 3 (1) 2011, Addleton Academic
Publishers – New York, pag. 110 – 115, revistă indexată în următoarele baze de date: Academic
Search Complete, Cabell s Management Directory, Contemporary Science Association
Databases, Gale, Index Islamicus, International Bibliographi of the Social Sciences, Legal
Colection, Ulrich’s Periodicals Directory, and Universe Digital Library, CEEOL, EBSCO,
HeinOnline şi ProQuest (ultimele patru fiind recunoscute pentru domeniul ştiinţelor juridice
conform anexei nr. 6 pct. 1 din Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr.
6560/2012, modificat prin Ordinul nr.4204/15.07.2013),
http://addletonacademicpublishers.com/search-in-crlsj ;
9 - Ion Ristea, „The concept of genocide in international law”, articol publicat în
“Geopolitics, History, and International relations”, volume 3 (1) - Official journal of the
Contemporary science association - New York, 2011, pag. 221 - 226 – revistă indexată în
următoarele baze de date internaţionale: CSA World wide Political Science Abstracts, Gale,
Index Islamicus, International Bibliography of the Social Sciences, Political, Science Complete,
Ulrich’s Periodicals Directory, Contemporary Science Association Databases, Universe Digital
Library, CEEOL, EBSCO şi ProQuest (ultimele trei fiind recunoscute pentru domeniul
ştiinţelor juridice conform anexei nr. 6 pct. 1 din Ordinul ministrului educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului nr. 6560/2012, modificat prin Ordinul nr.4204/15.07.2013),
http://addletonacademicpublishers.com/search-in-ghir;
10 - Ion Ristea, - „The crime of genocide in international criminal law”, articol
publicat în “Geopolitics, History, and International relations”, volume 3 (1) - Official journal of
the Contemporary science association - New York, 2011, pag. 176 – 181 – revistă indexată în
următoarele baze de date internaţionale: CSA Worldwide Political Science Abstracts, Gale, Index
Islamicus, International Bibliography of the Social Sciences, Political, Science Complete,
Ulrich’s Periodicals Directory, Contemporary Science Association Databases, Universe Digital
Library, CEEOL, EBSCO şi ProQuest (ultimele trei fiind recunoscute pentru domeniul

5

ştiinţelor juridice conform anexei nr. 6 pct. 1 din Ordinul ministrului educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului nr. 6560/2012, modificat prin Ordinul nr.4204/15.07.2013),
http://addletonacademicpublishers.com/search-in-ghir;
11 - Ion Ristea, „The need and the difficulty of choosing the most proper concept of
criminal responsibility” – articol publicat în “Contemporary Readings in Law and Social Justice”,
Volume 1 (1 ) 2009 (Official Journal Of The Contemporary Science Association) – New York,
pag. 185 – 188, revistă indexată în următoarele baze de date internaţionale: Academic Search
Complete, Cabell’s Management Directory, Gale, Index Islamicus, International Bibliography of
the Social Sciences, Legal Collection, Ulrich’s Periodicals Directory, Universe Digital Library,
Contemporary Science Association Databases, CEEOL, EBSCO, HeinOnline, şi ProQuest
(ultimele patru fiind recunoscute pentru domeniul ştiinţelor juridice conform anexei nr. 6 pct. 1
din Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6560/2012, modificat prin
Ordinul nr.4204/15.07.2013), http://addletonacademicpublishers.com/search-in-crlsj ;
12 - Ion Ristea, „Measuring the capacity of punishment to prevent criminal
conduct” – articol publicat în “Contemporary Readings in Law and Social Justice”, Volume 1 (1 )
2009 (Official Journal Of The Contemporary Science Association) – New York, pag. 167 – 170,
revistă indexată în următoarele baze de date internaţionale: Academic Search Complete, Cabell’s
Management Directory, Gale, Index Islamicus, International Bibliography of the Social Sciences,
Legal Collection, Ulrich's Periodicals Directory, Universe Digital Library, Contemporary Science
Association Databases, CEEOL, EBSCO, HeinOnline, şi ProQuest (ultimele patru fiind
recunoscute pentru domeniul ştiinţelor juridice conform anexei nr. 6 pct. 1 din Ordinul
ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6560/2012, modificat prin Ordinul
nr.4204/15.07.2013), http://addletonacademicpublishers.com/search-in-crlsj ;
13 - Ion Ristea, „Substantive due process, criminal liability, and the philosophiy of
legal sanctions”, articol publicat în “Linguistic And Philosophical Investigations”, Volume
8/2009 – (Official Jurnal Of The Contemporary Science Association) – New York, pag. 213 –
217, revistă indexată în următoarele baze de date internaţionale: Gale, Ulrich’s Periodicals
Directory, Universe Digital Library, Contemporary Science Association Databases, CEEOL,
EBSCO şi ProQuest (ultimele trei fiind recunoscute pentru domeniul ştiinţelor juridice conform
anexei nr. 6 pct. 1 din Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr.
6560/2012, modificat prin Ordinul nr.4204/15.07.2013),
http://addletonacademicpublishers.com/search-in-lpi;
14 - Ion Ristea, „The Definition Of Criminal Responsibility And The Understanding
Of The Law Of Evidence” – articol publicat în “Linguistic And Philosophical Investigations”,
Volume 8/2009, (Official Journal Of The Contemporary Science Association)– New York , pag.
208 – 212, revistă indexată în următoarele baze de date internaţionale: Ulrich’s Periodicals
Directory, Universe Digital Library, Contemporary Science Association Databases, CEEOL,
EBSCO şi ProQuest (ultimele trei fiind recunoscute pentru domeniul ştiinţelor juridice conform
anexei nr. 6 pct. 1 din Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr.
6560/2012, modificat prin Ordinul nr.4204/15.07.2013),
http://addletonacademicpublishers.com/search-in-lpi;
15 - Ion Ristea, „The Concept Of Moral Wrongdoing And Its Role In The Just
Imposition Of The Criminal Sanction” – articol publicat în “Economics, Management, and
Financial Markets”, (Official Journal Of The Contemporary Science Association) – New York,
Volume 4, Number 1, March 2009, pag. 221 – 225, revistă indexată în următoarele baze de date
internaţionale: Business Source Complete, Cabell s Management Directory, Contemporary
Science Association Databases, Gale, Index Islamicus, International Bibliographi of the Social
Sciences, Ulrich’s Periodicals Directory, and Universe Digital Library, CEEOL, EBSCO,
HeinOnline, şi ProQuest (ultimele patru fiind recunoscute pentru domeniul ştiinţelor juridice
conform anexei nr. 6 pct. 1 din Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr.
6560/2012, modificat prin Ordinul nr.4204/15.07.2013),
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http://addletonacademicpublishers.com/search-in-ghir;
16 - Ion Ristea, ”The Role Of The Criminal Law In The Study Of Crime And The
Administration Of Justice” – articol publicat în “Economics, Management, and Financial
Markets”, (Official Journal Of The Contemporary Science Association) – New York, Volume 4,
Number 1, March 2009, pag. 216 – 220, revistă indexată în următoarele baze de date
internaţionale: Business Source Complete, Cabell s Management Directory, Contemporary
Science Association Databases, Gale, Index Islamicus, International Bibliographi of the Social
Sciences, Ulrich’s Periodicals Directory, and Universe Digital Library, CEEOL, EBSCO,
HeinOnline, şi ProQuest (ultimele patru fiind recunoscute pentru domeniul ştiinţelor juridice
conform anexei nr. 6 pct. 1 din Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr.
6560/2012, modificat prin Ordinul nr.4204/15.07.2013),
http://addletonacademicpublishers.com/search-in-emfm ;
17 - Ion Ristea, “Development Of Criminal Law, Restorative Justice, And
Transformation Of Society” – articol publicat în “Geopolitics, History, and International
relations”, volume 3 (1) - Official Journal of the Contemporary science association – Denbridge,
New York, Volume 3, Number 4, December 2008, pag. 219 – 224, revistă cotată BDI A şi
indexată în următoarele baze de date internaţionale: Business Source Complete, Cabell s
Management Directory, Contemporary Science Association Databases, Gale, Index Islamicus,
International Bibliographi of the Social Sciences, HeinOnline, Ulrich’s Periodicals Directory, and
Universe Digital Library, CEEOL, EBSCO şi ProQuest (ultimele trei fiind recunoscute pentru
domeniul ştiinţelor juridice conform anexei nr. 6 pct. 1 din Ordinul ministrului educaţiei,
cercetării, tineretului şi sportului nr. 6560/2012, modificat prin Ordinul nr.4204/15.07.2013),
http://addletonacademicpublishers.com/search-in-emfm;
18 - Ion Ristea, “Criminal Law And Criminal Evidence” – articol publicat în
“Economics, management, and Financial Markets” (Official Journal of the Contemporary science
association – New York), Volume 3, Number 4, December 2008, pag. 189 – 194, revistă
indexată în următoarele baze de date internaţionale: Business Source Complete, Cabell s
Management Directory, Contemporary Science Association Databases, Gale, Index Islamicus,
International Bibliographi of the Social Sciences, HeinOnline, Ulrich’s Periodicals Directory, and
Universe Digital Library, CEEOL, EBSCO şi ProQuest (ultimele trei fiind recunoscute pentru
domeniul ştiinţelor juridice conform anexei nr. 6 pct. 1 din Ordinul ministrului educaţiei,
cercetării, tineretului şi sportului nr. 6560/2012, modificat prin Ordinul nr.4204/15.07.2013),
http://addletonacademicpublishers.com/search-in-emfm;
19 - Ion Ristea, „Dubber On American Penal Law” – articol publicat în “Analysis
and Metaphysics” (Official Journal of the Contemporary science association – New York),
Volume 7, 2008, pag.316 – 319, revistă indexată în următoarele baze de date internaţionale: Gale,
Humanities International Complete, Humanities International Index, Index Islamicus, ProQuest,
Ulrich’s Periodicals Directory, Universe Digital Library, Contemporary Science Association
Databases, CEEOL, EBSCO şi ProQuest (ultimele trei fiind recunoscute pentru domeniul
ştiinţelor juridice conform anexei nr. 6 pct. 1 din Ordinul ministrului educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului nr. 6560/2012, modificat prin Ordinul nr.4204/15.07.2013),
http://addletonacademicpublishers.com/search-in-am;
20 - Ion Ristea, „Victims in criminal procedure” – articol publicat în “Analysis and
Metaphysics” (Official Journal of the Contemporary science association – New York), Volume
7, 2008, pag. 312-315, revistă indexată în următoarele baze de date internaţionale: Gale,
Humanities International Complete, Humanities International Index, Index Islamicus, Ulrich’s
Periodicals Directory, Universe Digital Library, Contemporary Science Association Databases,
CEEOL, EBSCO şi ProQuest (ultimele trei fiind recunoscute pentru domeniul ştiinţelor juridice
conform anexei nr. 6 pct. 1 din Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr.
6560/2012, modificat prin Ordinul nr.4204/15.07.2013),
http://addletonacademicpublishers.com/search-in-am.
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II. Articole publicate în reviste naţionale indexate în baze de date internaţionale
(BDI) recunoscute
1 - Ion Ristea, ”The reflection of the freedom of thought, conscience and religion stated
by the european convention on human rights in the romanian legislation”, articol publicat în
revista Universităţii din Piteşti, „Journal LEGAL AND ADMINISTRATIVE STUDIES”, pp.6568, ISSN: 2344-6900, ISSN-L: 1583-0772, No.1 (12), Year XII, 2013, indexată în BDI SSRN,
http://www.upit.ro/uploads/facultatea_fsja/JLAS%202013%20BT%20bun.pdf
2 - Ion Ristea, „Considerations on the concept of personalizing the penalties”, articol
publicat în revista Lex et Scientia” (LESIJ) a Universităţii Nicole Titulescu, nr.2/2013, pp. 108113, ISSN 1583 – 039X, e-ISSN 2066 – 1886, clasificată de CNCESIS în categoria B+, indexată
în BDI: INDEX COPERNICUS, DOAJ DATABASE, EBSCO,- CEEAS, CEEOL, Hein
Online, (ultimele trei fiind recunoscute pentru domeniul ştiinţelor juridice conform anexei nr. 6
pct. 1 din Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6560/2012,
modificat prin Ordinul nr.4204/15.07.2013),
http://connection.ebscohost.com/c/articles/94909368/considerations-concept-personalizingpenalties ;
3 - Ion Ristea, „Unele consideraţii în legătură cu ocrotirea intereselor financiare ale
Uniunii Europene incriminate în Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea
faptelor de corupţie” articol publicat în revista Dreptul nr. 10/2013, p.202 - 211, ISSN 1018-0435, revistă încadrată în categoria B+ şi indexată în următoarele baze de date internaţionale:
Copernicus; Suweco; Izum; Foreign legal periodicals; MIAR; CATALOGUE SUDOC;
DISPATCH; Stanford University; Yale University; University of lowa; Harvard University;
Oxford library; SSRN, EBSCO şi ProQuest (ultimele trei fiind recunoscute pentru domeniul
ştiinţelor juridice conform anexei nr. 6 pct. 1 din Ordinul ministrului educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului nr. 6560/2012, modificat prin Ordinul nr.4204/15.07.2013),
http://www.juridice.ro/288247/dreptul-nr-102013.html ;
4 - Ion Ristea, „ Circumstanţele agravante judiciare ”, articol publicat în Revista de drept
penal nr. 1/2013, pag. 100 - 104, ISSN 1223-0790, revistă inclusă în bazele de date internaţionale:
Index Copernicus International, ProQuest, EBSCO şi SSRN, (ultimele trei fiind recunoscute
pentru domeniul ştiinţelor juridice, conform anexei nr. 6 pct. 1 din Ordinul ministrului educaţiei,
cercetării, tineretului şi sportului nr. 6560/2012, modificat prin Ordinul nr.4204/15.07.2013),
http://www.juridice.ro/301607/revista-de-drept-penal-nr-12013.html ;
5 - Ion Ristea, „Circumstanţele atenuante judiciare ”, articol publicat în Revista de drept
penal nr. 3/2012, pag. 44 – 48, ISSN 1223-0790, revistă inclusă în următoarele baze de date
internaţionale: Index Copernicus International, ProQuest, EBSCO şi SSRN, (ultimele trei fiind
recunoscute pentru domeniul ştiinţelor juridice, conform anexei nr. 6 pct. 1 din Ordinul
ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6560/2012, modificat prin Ordinul
nr.4204/15.07.2013), http://www.juridice.ro/301594/revista-de-drept-penal-nr-32012.html ;
6 - Ion Ristea, „Analiza circumstanţelor agravante reglementate în noul Cod penal”
articol publicat în Revista Dreptul nr. 4/2012, pag. 74 – 89, ISSN 1018-04-35, revistă încadrată în
categoria B+ şi indexată în următoarele baze de date internaţionale: Copernicus; Suweco; Izum;
Foreign legal periodicals; MIAR; CATALOGUE SUDOC; DISPATCH; Stanford University;
Yale University; University of lowa; Harvard University; Oxford library; SSRN, EBSCO şi
ProQuest (ultimele trei fiind recunoscute pentru domeniul ştiinţelor juridice conform anexei nr.6
pct. 1 din Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6560/2012,
modificat prin Ordinul nr.4204/15.07.2013), http://ujr.revistadreptul.ro/dreptasp6aR002954.do ;
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7 - Ion Ristea, „Aspects on compared law in the area of criminal procedural time limits”
articol publicat în Revista Dreptul „On line version” Volume I, Issue 3, Jul.- Sept., 2011, , ISSN
1018-04-35, cotată categoria B+la CNCSIS, indexată în următoarele baze de date internaţionale:
Copernicus; Suweco; Izum; Foreign legal periodicals; MIAR; CATALOGUE SUDOC;
DISPATCH; Stanford University; Yale University; University of lowa; Harvard University;
Oxford library; SSRN, EBSCO şi ProQuest (ultimele trei fiind recunoscute pentru domeniul
ştiinţelor juridice conform anexei nr. 6 pct. 1 din Ordinul ministrului educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului nr. 6560/2012, modificat prin Ordinul nr.4204/15.07.2013),
http://www.internationallawreview.eu/fisiere/pdf/04-Ion-Ristea.pdf ;
8 - Ion Ristea, „Unele argumente referitoare la necesitatea incriminării infracţiunilor
contra demnităţii în noul Cod penal” - material publicat în Revista „Dreptul” nr. 10/2010, pag.4457, ISSN 1018-04-35, revistă încadrată în categoria B+ şi indexată în următoarele baze de date
internaţionale: Copernicus; Suweco; Izum; Foreign legal periodicals; MIAR; CATALOGUE
SUDOC; DISPATCH; Stanford University; Yale University; University of lowa; Harvard
University; Oxford library; SSRN, EBSCO şi ProQuest (ultimele trei fiind recunoscute pentru
domeniul ştiinţelor juridice, conform anexei nr. 6 pct. 1 din Ordinul ministrului educaţiei,
cercetării, tineretului şi sportului nr. 6560/2012, modificat prin Ordinul nr.4204/15.07.2013),
http://ujr.revistadreptul.ro/dreptasp6aR002588.do ;
9 - Ion Ristea, „Incriminare sau dezincriminare ?”, material publicat în „Revista de Drept
penal” nr.3/2010, pag.112-116, ISSN 1223-0790, revistă inclusă în următoarele baze de date
internaţionale: Index Copernicus International, ProQuest, EBSCO şi SSRN, (ultimele trei fiind
recunoscute pentru domeniul ştiinţelor juridice, conform anexei nr. 6 pct. 1 din Ordinul
ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6560/2012, modificat prin Ordinul
nr.4204/15.07.2013), http://www.revdpenal.ro/sumar_romana_RDP3_2010.pdf ,
http://bjarges.adisan.ro/opac/bibliographic_view/190797;jsessionid=65CB7A62A85B1686560A4
0EB339E4B93 ;
10 - Ion Ristea, „Unele probleme controversate în materia individualizării sancţiunilor de
drept penal”, articol publicat în Revista “Dreptul” nr.5/2009, pag.200-206, ISSN 1018-04-35,
revistă încadrată în categoria B+ şi indexată în următoarele baze de date internaţionale:
Copernicus; Suweco; Izum; Foreign legal periodicals; MIAR; CATALOGUE SUDOC;
DISPATCH; Stanford University; Yale University; University of lowa; Harvard University;
Oxford library; SSRN, EBSCO şi ProQuest (ultimele trei fiind recunoscute pentru domeniul
ştiinţelor juridice conform anexei nr. 6 pct. 1 din Ordinul ministrului educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului nr. 6560/2012, modificat prin Ordinul nr.4204/15.07.2013),
http://ujr.revistadreptul.ro/dreptasp2r.do?t2=5&t3=2009
http://ujr.revistadreptul.ro/dreptasp6aR002163.do ;
11 - Ion Ristea, „Elementele circumstanţiale în dreptul penal român”, articol publicat în
revista Dreptul nr.3/2009, pag.139-144, ISSN 1018-04-35, revistă cotată B+CNCSIS, şi indexată
în următoarele baze de date internaţionale: Copernicus; Suweco; Izum; Foreign legal periodicals;
MIAR; CATALOGUE SUDOC; DISPATCH; Stanford University; Yale University; University
of lowa; Harvard University; Oxford library; SSRN, EBSCO şi ProQuest (ultimele trei fiind
recunoscute pentru domeniul ştiinţelor juridice conform anexei nr. 6 pct. 1 din Ordinul
ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6560/2012, modificat prin Ordinul
nr.4204/15.07.2013), http://ujr.revistadreptul.ro/dreptasp6aR002095.do;
12 - Ion Ristea, „Probleme controversate în materia circumstanţelor” – material publicat
în Revista de drept penal nr. 2/2009, pag. 96 – 104, ISSN 1223-0790, revistă indexată în
următoarele baze de date internaţionale Index Copernicus International, ProQuest EBESCO şi
SSRN, (ultimele trei fiind recunoscute pentru domeniul ştiinţelor juridice, conform anexei nr. 6
pct. 1 din Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6560/2012,
modificat prin Ordinul nr.4204/15.07.2013);
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13 - Ion Ristea, „Clasificări ale circumstanţelor în dreptul penal român” - articol publicat
în Revista academică Analele Universităţii Spiru Haret. – Seria Jurnalism, Volumul 10 nr.
2/2009, cotată B + la CNCSIS şi inclusă în bazele de date internaţionale Ulrich's Periodicals
Directory , Contemporary Science Association, ICAAP, CEEOL, EBSCO, (ultimele două fiind
recunoscute pentru domeniul ştiinţelor juridice conform anexei nr. 6 pct. 1 din Ordinul
ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6560/2012, modificat prin Ordinul
nr.4204/15.07.2013),
http://www.contemporaryscienceassociation.net/journal/view/1%20;
14 - Ion Ristea, „Circumstanţele agravante şi atenuante în legislaţia penală germană” articol publicat în Revista academică Analele Universităţii Spiru Haret. – Seria Jurnalism,
Volumul 10 nr. 2/2009. Cotată B + la CNCSIS şi inclusă în bazele de date internaţionale (Ulrich's
Periodicals Directory, Contemporary Science Association, ICAAP, CEEOL, EBSCO, (ultimele
două fiind recunoscute pentru domeniul ştiinţelor juridice conform anexei nr. 6 pct. 1 din Ordinul
ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6560/2012, modificat prin Ordinul
nr.4204/15.07.2013), http://www.contemporaryscienceassociation.net/journal/view/1%20;
15 - Ion Ristea, „Aspecte teoretice şi de jurisprudenţă în domeniul dreptului de
proprietate intelectuală” – articol publicat în Revista Română de Dreptul Proprietăţii Intelectuale
nr.4/2009, pag. 244-259, ISBN 1584-7241, revistă recunoscută CNCSIS şi cotată B+ şi indexată
în BDI - CEEOL, (fiind recunoscută pentru domeniul ştiinţelor juridice conform anexei nr. 6 pct.
1 din Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6560/2012, modificat
prin Ordinul nr.4204/15.07.2013),
http://www.juridice.ro/270170/revista-romana-de-dreptul-proprietatii-intelectuale-nr-42009.html;
16- Ion Ristea, ”Propuneri de lege ferenda în materia circumstanţelor’’ – articol publicat
în Revista de Drept Penal nr.2/2008, pag.186-191, ISSN 1223-0790, revistă indexată în
următoarele baze de date internaţionale : Index Copernicus International, ProQuest EBESCO şi
SSRN, (ultimele trei fiind recunoscute pentru domeniul ştiinţelor juridice, conform anexei nr. 6
pct.1 din Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6560/2012, modificat
prin Ordinul nr.4204/15.07.2013),
http://www.juridice.ro/38010/revista-de-drept-penal-nr-2-2008.html ;
17 - Ion Ristea, “Reflecţii asupra concursului între cauzele de atenuare şi de agravare” –
articol publicat în Revista de Drept Penal nr.2/2008, pag.192-196, ISSN 1223-0790, revistă
indexată în următoarele baze de date internaţionale: Index Copernicus International, ProQuest,
EBSCO şi SSRN, (ultimele trei fiind recunoscute pentru domeniul ştiinţelor juridice, conform
anexei nr. 6 pct. 1 din Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr.
6560/2012, modificat prin Ordinul nr.4204/15.07.2013),
http://www.juridice.ro/38010/revista-de-drept-penal-nr-2-2008.html ;
18 - Ion Ristea, ”Circumstanţe agravante şi atenuante. Elemente de drept comparat” –
articol publicat în Revista de Drept Penal nr.1/2007, pag.153-167, ISSN 1223-0790, revistă
indexată în următoarele baze de date internaţionale : Index Copernicus International, ProQuest,
EBSCO şi SSRN, (ultimele trei fiind recunoscute pentru domeniul ştiinţelor juridice, conform
anexei nr. 6 pct. 1 din Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr.
6560/2012, modificat prin Ordinul nr.4204/15.07.2013),
http://www.juridice.ro/28128/revista-de-drept-penal-nr-1-2007.html ;
19 - Ion Ristea, ”Noul Cod Penal. Observaţii critice” – articol publicat în Revista de
Drept Penal nr.2/2006, pag.103-104, ISSN 1223-0790, revistă indexată în următoarele baze de
date internaţionale: Index Copernicus International, ProQuest EBSCO şi SSRN, (ultimele trei
fiind recunoscute pentru domeniul ştiinţelor juridice, conform anexei nr. 6 pct. 1 din Ordinul
ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6560/2012, modificat prin Ordinul
nr.4204/15.07.2013);
20 - Ion Ristea, „Observaţii referitoare la noul Cod penal” – articol publicat în Revista
de Drept Penal nr. 4/2006, pag.62-63, ISSN 1223-0790, revistă indexată în următoarele baze de
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date internaţionale: Index Copernicus International, ProQuest EBSCO şi SSRN, (ultimele trei
fiind recunoscute pentru domeniul ştiinţelor juridice, conform anexei nr. 6 pct. 1 din Ordinul
ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6560/2012, modificat prin Ordinul
nr.4204/15.07.2013);
21 - Ion Ristea, „Dispoziţii din noul Cod penal şi din Legea nr. 294/2004, referitor la
executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal ” –
articol publicat în Revista „Dreptul” nr.8/2006, pag. 136-146, ISSN 1018-04-35, revistă cotată B+
la CNCSIS, şi indexată în următoarele baze de date internaţionale: Copernicus; Suweco; Izum;
Foreign legal periodicals; MIAR; CATALOGUE SUDOC; DISPATCH; Stanford University;
Yale University; University of lowa; Harvard University; Oxford library; SSRN, EBSCO şi
ProQuest (ultimele trei fiind recunoscute pentru domeniul ştiinţelor juridice conform anexei nr. 6
pct.1 din Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6560/2012, modificat
prin Ordinul nr.4204/15.07.2013), http://www.juridice.ro/18389/dreptul-nr-8-2006.html;
22 - Ion Ristea, „Nepronunţarea în şedinţă publică. Nulitate” – articol publicat în Revista
de Drept Penal nr. 1/2005, pp.143-144, ISSN 1223-0790, revistă indexată în următoarele baze de
date internaţionale: Index Copernicus International, ProQuest EBSCO şi SSRN, (ultimele trei
fiind recunoscute pentru domeniul ştiinţelor juridice conform anexei nr. 6 pct. 1 din Ordinul
ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6560/2012, modificat prin Ordinul
nr.4204/15.07.2013);
23 - Ion Ristea, „Minor. Arestare preventivă” – articol publicat în Revista de Drept Penal
nr. 2/2005, pp.92-95, ISSN 1223-0790, revistă indexată în următoarele baze de date
internaţionale: Index Copernicus International, ProQuest, EBSCO şi SSRN, (ultimele trei fiind
recunoscute pentru domeniul ştiinţelor juridice conform anexei nr. 6 pct. 1 din Ordinul
ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6560/2012, modificat prin Ordinul
nr.4204/15.07.2013), http://www.juridice.ro/18551/revista-de-drept-penal-nr-2-2005.html ;
24 - Ion Ristea, „Restituirea cauzei la procuror pentru refacerea urmăririi penale, fără a
mai fi pusă în mişcare acţiunea penală pentru noile fapte – articol publicat în Revista „Dreptul”
nr.4/2004, pp.200-202, ISSN 1018-04-35, revistă cotată B+la CNCSIS, şi indexată în următoarele
baze de date internaţionale: Copernicus; Suweco; Izum; Foreign legal periodicals; MIAR;
CATALOGUE SUDOC; DISPATCH; Stanford University; Yale University; University of lowa;
Harvard University; Oxford library; SSRN, EBSCO şi ProQuest (ultimele trei fiind recunoscute
pentru domeniul ştiinţelor juridice conform anexei nr. 6 pct. 1 din Ordinul ministrului educaţiei,
cercetării, tineretului şi sportului nr. 6560/2012, modificat prin Ordinul nr.4204/15.07.2013),
http://ujr.revistadreptul.ro/dreptasp2r.do?t2=4&t3=2004&Submit.x=51&Submit.y=15 ;
25 - Ion Ristea, „Încadrarea juridică a faptei de a emite bilete la ordin alternativ cu file
CEC, fără să existe acoperire necesară în contul bancar” – articol publicat în Revista „Dreptul”
nr. 2/2001, pag.170-173, ISSN 1018-04-35, revistă cotată B+la CNCSIS, şi indexată în
următoarele baze de date internaţionale: Copernicus; Suweco; Izum; Foreign legal periodicals;
MIAR; CATALOGUE SUDOC; DISPATCH; Stanford University; Yale University; University
of lowa; Harvard University; Oxford library; SSRN, EBSCO şi ProQuest (ultimele trei fiind
recunoscute pentru domeniul ştiinţelor juridice conform anexei nr. 6 pct. 1 din Ordinul
ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6560/2012, modificat prin Ordinul
nr.4204/15.07.2013),
http://catalog.ucv.ro/opac/bibliographic_view/214923;jsessionid=85DAA7D3F4B32533D63C99
44FF82277B .
E. Publicaţii in extenso, apărute în lucrări ale principalelor conferinţe internaţionale
de specialitate :
1 - Ion Ristea, „Neconstituţionalitatea unor norme ale noului Cod penal”, material
prezentat la Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice cu tema „Intrarea în vigoare a noilor coduri,
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o primă evaluare”, organizată de Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” din
cadrul Academiei Române, în data de 15 aprilie 2016, la Casa Academiei Române din Bucureşti;
articolul a fost publicat de editura Universul Juridic în volum pe CD, pp.473 - 483, ISBN 978606-673-838-5. S-a eliberat certificat de participare.
2– Ion Ristea, „Omorul calificat săvârşit cu premeditare” , material prezentat la
Conferinţa internaţională cu tema „Criminologia din România - trecut, prezent, viitor” organizată
de Academia Română - Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” şi Societatea
Română de Criminologie şi Criminalistică la data de 4 septembrie 2015. Articolul a fost publicat
în 2016 de Editura Universul Juridic în volumul intitulat „Criminologia din România - trecut,
prezent şi viitor”, ISBN 978-606-673-957-3, p. 130 - 137 . S-a eliberat diplomă de participare.
3 – Ion Ristea, „Acordul de recunoaştere a vinovăţiei – instrument juridic pentru
simplificarea activităţii procesual penale”, material prezentat la Sesiunea anuală de comunicări
ştiinţifice cu tema „Simplificarea – imperativ al modernizării şi ameliorării calităţii dreptului”,
organizată de Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” din cadrul Academiei
Române, în data de 17 aprilie 2015, la Casa Academiei Române din Bucureşti; articolul a fost
publicat de editura Universul Juridic în volum pe CD, pp.704-712, ISBN 978-606-673-605-3. S-a
eliberat certificat de participare;
4 - Ion Ristea, „Convictions that do not attract the relapse in relation to the provisions of
the new criminal code”(Condamnările care nu atrag starea de recidivă conform noului Cod
penal), material prezentat la Conferinţa internaţională (Ediţia a X – a) cu tema „Societatea
întemeiată pe cunoaştere – norme, valori şi repere contemporane” organizată de Universitatea
Valahia din Târgovişte - Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale - Politice, Universitatea Castilla la
Mancha - Spania, Universitatea Naţională de învăţământ la distanţă – Spania, Universitatea Paris
– Est Creteil Val de Marne, Universitatea din Piteşti - Facultatea de Ştiinţe Juridice şi
Administrative, Universitatea din Burgos, Societatea Română de Drept European şi Centrul de
cercetări umaniste, Asociaţia Lumen, organizată în perioada 06 - 07.06.2014 , la Târgovişte.
Articolul a fost publicat în revista „Supplement of Valahia University LAW STUDY”, 2014,
pp.306-310, acreditată CNCSIS la categoria B+, aviz nr. 661/2008, ISSN 2247-9937, ISSN-L
2247-9937, indexată în baza de date EBSCO Publishing, şi Copernicus. S-a eliberat certificat de
participare.
http://www.analefsj.ro/ro/reviste/numarul23x/nr23x.pdf ;
5 - Ion Ristea, Pluralitatea intermediară de infracţiuni în noul Cod penal, material
prezentat la Conferinţa internaţională cu tema „European Union,s History, Culture and
Citizenship, ediţia a 7-a, organizată de Universitatea din Piteşti – Facultatea de Ştiinţe Juridice şi
Administrative, în colaborare cu Asociaţia Amicii Ştiinţei şi Universitatea Valahia Târgovişte Facultatea de Ştiinţe Sociale şi Politice, în perioada 23-24 mai 2014. Materialul a fost publicat în
volum pe CD cu ISSN 2360-1841, ISSN – L 2360-1841 pp.388-394 la Editura C.H.Beck. S-a
eliberat diplomă de participare;
6 - Ion Ristea, „Consideraţii privind reglementarea violenţei în mediul familial”, material
prezentat la Conferinţa cu participare internaţională cu tema „Criminalitatea şi mediul” organizată
de Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române şi Societatea
Română de Criminologie şi Criminalistică, în data de 11 aprilie 2014 în Aula Academiei Române.
Articolul a fost publicat în volumul „Criminalitatea şi mediul” pp.66-74 la Editura Universul
Juridic şi în revista de specialitate a Societăţii Române de Criminologie şi Criminalistică,
http://www.ujmag.ro/drept/drept-penal/criminalitatea-si-mediul/cuprins/ ;
7 - Ion Ristea, „Consideraţii privind ocrotirea juridico-penală a patrimoniului” material
prezentat la Conferinţa internaţională cu tema „Noua legislaţie penală – etapă importantă în
dezvoltarea dreptului român” organizată de Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei
Rădulescu” din cadrul Academiei Române la data de 21 martie 2014 în Amfiteatrul Bibliotecii
Academiei Române Bucureşti. Materialul a fost publicat în volum cu acelaşi nume, cu ISBN
978-606-673-352-6, pp 123-127 cu indexare ISI. De asemenea, lucrarea menționată este editată
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de către Medimond International Proceedings, Monduzi Editore International Procedings
Division, Bologna (Italy), sub titulatura ”New Criminal Legislation - important phase in the
development of Romanian law” ISBN 978-88-7587-709-5, poate fi vizualizată la adresa
http://www.medimond.com/proceedings/detail.asp?id=20140321 şi se poate descărca de la adresa
http://www.medimond.com/ebook/R321.pdf ; S-a eliberat diplomă de participare;
8 - Ion Ristea, „Aspecte de drept comparat în materia concursului de infracţiuni” material
prezentat la Sesiunea de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională cu tema „Doctrina
juridică românească: între tradiţie şi reformă” organizată de Institutul de Cercetări Juridice
„Acad. Andrei Rădulescu” din cadrul Academiei Române la data de 7 martie 2014 la Casa
Academiei Române Bucureşti. Materialul a fost publicat în volum pe CD de Ed. Universul Juridic
cu ISBN 978-606-873-349-8, pp.374-378. S-a eliberat diplomă de participare;
9 - Ion Ristea, „Preventing and combating terrorism,s institutional and legal framework”
material prezentat la a XIX –a Conferinţă ştiinţifică internaţională intitulată „Organizaţia bazată
pe cunoaştere”, manifestare ştiinţifică organizată de Academia Forţelor Armate Terestre „Nicolae
Bălcescu” Sibiu, în perioada 13-15 iunie 2013. Materialul a fost publicat în volumul cu titlul
„The 19th Internaţional Conference The Knowledge - Based Organization”( KBO 2013) de către
Editura „Nicolae Bălcescu” Land Forces Academy, cu indexare ISI, având ISSN 1843 – 6722,
p.205-210;
10 - Ion Ristea, „Reflectarea principiului privind interzicerea sclaviei şi a muncii forţate
din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului în legislaţia penală română”, material prezentat la
Conferinţa internaţională de drept, studii europene şi relaţii internaţionale, cu tema „Politica
legislativă între reglementare europeană, naţională şi internaţională. Noi perspective ale
dreptului” organizată de Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti – Facultatea de Drept, în
parteneriat cu Asociaţia Română de Ştiinţe Penale şi cu Societatea Română de Drept European, în
perioada 24-25 mai 2013. Materialul a fost publicat în volumul cu acelaşi nume, de Ed.
Hamangiu, cu ISBN 978-606-678-642-3, p.227-230. S-a eliberat certificat de participare;
11 - Ion Ristea, „The sanctioning treatment of relapse according to the new criminal
code” („Tratamentul sancţionator al recidivei potrivit reglementărilor din noul Cod penal”),
material prezentat la Conferinţa internaţională (Ediţia a IX –a) cu tema „Societatea întemeiată pe
cunoaştere – norme, valori şi repere contemporane” organizată de Universitatea Valahia din
Târgovişte-Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale-Politice, Universitatea Castilla la Mancha Spania, Universitatea Naţională de învăţământ la distanţă – Spania, Universitatea Paris – Est
Creteil Val de Marne, Universitatea din Piteşti-Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative,
Universitatea din Burgos, Societatea Română de Drept European şi Centrul de cercetări umaniste,
Asociaţia Lumen, organizată în perioada 07. 09. 2013 , la Târgovişte. Articolul a fost publicat în
revista „Supplement of Valahia University LAW STUDY”, 2013, pp.162-167, acreditată
CNCSIS la categoria B+, aviz nr. 661/2008, ISSN 2247-9937, ISSN-L 2247-9937, indexată în
baza de date EBSCO Publishing, şi Copernicus; S-a eliberat certificat de participare;
http://www.analefsj.ro/ro/reviste/numarul21x/nr21x.pdf ;
12 - Ion Ristea, „Considerations on the concept of personalizing the penalties”, material
prezentat la Conferinţa internaţională CKS 2013 – Challenges of the Knowledge Society,
organizată de Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti, Universitatea „Complutense” din
Madrid, Universitatea „Deusto” din Bilbao şi Fundaţia de Drept şi Relaţii Internaţionale ‚Nicolae
Titulescu”, în perioada 17-18 mai 2013. Materialul a fost publicat în volum pe CD de Editura
„ProUniversitaria” Bucureşti, ISSN 2068-7796 ISSN-L 2068-7796, indexat în baza de date
internaţionale EBSCO-CEEAS Database, recunoscută de ANCS-CNCS, pp.108 – 113. S-a
eliberat certificat de participare;
13 - Ion Ristea, „The offence of contraband and other offences stated by the romanian
Customs Code. Theoretical and practical aspects”, material prezentat la Conferinţa regională
internaţională „Criminal repression in the context of the economic crisis and the maximization of
crime at european and global level” organizată de către Asociaţia Internaţională de Drept penal,
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Asociaţia română de ştiinţe penale, Academia română – Institutul de cercetări juridice, Camera
Deputaţilor, Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iaşi-Facultatea de drept, Universitatea Română
Americană Bucureşti, în perioada 9-10 mai 2013, la Palatul Parlamentului din Bucureşti.
Materialul a fost publicat în volum pe CD de Monduzzi Editore, Internaţional Procedings
Division, indexat ISI, p.223-227. S-a eliberat certificat de participare;
http://www.juridice.ro/wp-content/uploads/2013/03/Program-Conferinta-ARSP-AIDP.pdf ;
14 - Ion Ristea, „Reflections on mechanisms influencing human behavior”, material
prezentat la Conferinţa internaţională Logos Universality Mentality Education Novelty cu tema
„Curent Paradigms in Social Sciens” organizată de către Asociaţia Lumen, Editura Lumen în
colaborare cu Higher Education Research and Consulting Company, USA, Universitatea Al.Ioan
Cuza din Iaşi, Universitatea Mihail Kogălniceanu din Iaşi şi Universitatea Petre Andrei din Iaşi,
în perioada 10-13 aprilie 2013. Materialul a fost publicat în Procedia Social and Behavioral
Sciences indexat ISI Web of Science. S-a eliberat certificat de participare;
http://ac.els-cdn.com/S1877042813028887/1-s2.0-S1877042813028887main.pdf?_tid=269eb0b8-f3b1-11e4-9f4a00000aacb35e&acdnat=1430890471_553d91b58ef75ccfa5bb78a1b91a3788;
15 - Ion Ristea, „Reglementarea recidivei. Actualitate şi perspective” material prezentat
cu prilejul Sesiunii anuale de comunicări ştiinţifice organizată de Academia Română, Institutul de
Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” cu tema „Continuitate şi discontinuitate în dreptul
român”, care a avut loc la Casa Academiei din Bucureşti, în data de 29 martie 2013; Materialul a
fost publicat în volum pe CD de către Editura Universul Juridic cu ISBN 978-606-091-4, p.807811. S-a eliberat diplomă de participare;
http://www.icj.ro/Program_29_Martie.pdf ;
16 - Ion Ristea, „General considerations on the special Part of the new Criminal Code”
(Unele consideraţii generale privind partea specială a noului Cod penal), material prezentat la
Conferinţa internaţională (Ediţia a VI –a) cu tema „European Union’s History, Culture and
Citizenship” organizată de Universitatea din Piteşti – Facultatea de Ştiinţe Juridice şi
Administrative, Asociaţia Amicii Ştiinţei şi Universitatea Valahia din Târgovişte, Facultatea de
Drept, Ştiinţe sociale şi politice care a avut loc în perioada 17-18 mai 2013 la Piteşti. Materialul a
fost publicat în volum CD cu ISBN 978-606-560-325-7. S-a eliberat certificat de participare;
17 - Ion Ristea, „Pedeapsa în cazul concursului de infracţiuni potrivit prevederilor
noului Cod penal” material prezentat la Conferinţa internaţională cu tema: „Noua legislaţie
penală: Tradiţie, recodificare, reformă, progres juridic” organizată de Academia Română,
Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” care a avut loc în Aula Academiei
Române din Bucureşti, în data de 26 octombrie 2012; Materialul a fost publicat în volumul II, cu
aceeaşi denumire, de către Editura Universul Juridic cu ISBN 978-606-673-009-9, p.82-89. S-a
eliberat diplomă de participare.
http://www.ujmag.ro/drept/drept-penal/noua-legislatie-penala-traditie-recodificare-reformaprogres-juridic-volumul-ii/cuprins/ ;
18 - Ion Ristea, „The reflection of article 9 of the european convention on human
rights in the romanian legislation”, (“Reflectarea art. 9 din Convenţia Europeană a Drepturilor
Omului în legislaţia penală română”), material prezentat la Conferinţa internaţională organizată
de Universitatea Agora din municipiul Oradea, cu tema „Perspective și provocări în dreptul
secolului XXI” care a avut loc în perioada în perioada 18 - 19 octombrie 2012. Articolul a fost
publicat în revista universităţii Agora din municipiul Oradea, http://www.cepct.ro/arhiva.php ;
19 - Ion Ristea, „The reflection of art.4 of the european convention of human rights in
the Romanian penal legislation” (Reflectarea art. 4 din Convenţia Europeană a Drepturilor
Omului în legislaţia penală română”), material prezentat la Conferinţa internaţională (Ediţia a
VIII –a) cu tema „Societatea întemeiată pe cunoaştere – norme, valori şi repere contemporane”
organizată de Universitatea Valahia din Târgovişte, Universitatea Castilla la Mancha - Spania,
Universitatea Naţională de învăţământ la distanţă – Spania, Universitatea Paris – Est Creteil Val

14

de Marne, Institutul de cercetări juridice „Acad. Andrei Rădulescu” şi Centrul de cercetări
umaniste, Asociaţia Lumen, organizată în perioada 31.05.2012 - 01.06.2012, la Târgovişte.
Articolul a fost publicat în numărul 1 al Revistei Valahia University Law Study, pag.430-433,
evidenţiată CNCSIS la categoria B+ cod 661/2008, ISSN 2247-9937, ISSN-L 2247-9937,
indexată în BDI Index Copernicus, revistă în curs de indexare în BDI EBSCO şi PERSEE,
http://www.analefsj.ro/ro/reviste/numarul19/nr19.pdf ;
20 - Ion Ristea, „The reflection of article 7 of the European convention on human
rights in the Rumanian criminal legislation” (Reflectarea art.7 din Convenţia Europeană a
drepturilor omului în legislaţia penală română), material prezentat la a 6-a ediţie a Conferinţei
internaţionale organizată de Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti, în parteneriat cu
Universitatea „Complutense” din Madrid (Challeneges of the Knowledge Society EURO-2012),
în perioada 11-12 mai 2012. Materialul a fost publicat cu ISBN de editura „Pro Universitaria”,
indexat în bazele de date internaţionale EBSCO – CEEAS, Database recunoscute de A.N.C.S.C.N.C.S., http://journals.indexcopernicus.com/abstract.php?icid=1101493 ;
21 - Ion Ristea, „Conscience and religion stated by the european convention on human
rights in the rumanian legislation” (Reflectarea principiului ocrotirii libertăţii de gândire, de
conştiinţă şi de religie din Convenţia Europeană a drepturilor omului, în legislaţia română),
material prezentat la Conferinţa internaţională din 11-12 mai 2012, cu tema „Istorie, Cultură,
Cetăţenie în Uniunea Europeană” organizată de Universitatea din Piteşti – Facultatea de Ştiinţe
Juridice şi Administrative (manifestare desfăşurată sub patronajul Comisiei Europene-Agenţia
Executivă pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură, Modulul European „Jean Monnet” – „History
of the European idea, civilization and construction” – Ref.07/0120, Agrement n.2007-1400/001
JEA JECHA);
22 - Ion Ristea, „The european convention on human rights and the protection on the
right to life” (Convenţia Europeană a drepturilor omului şi ocrotirea dreptului la viaţă), material
prezentat la Conferinţa internaţională organizată de Universitatea din Piteşti – Facultatea de
Ştiinţe Juridice şi Administrative, în perioada 13 – 14 mai 2011, cu tema „Uniunea Europeană Istorie, cultură şi cetăţenie – Ediţia a IV-a, manifestare desfăşurată sub patronajul Comisiei
Europene, Agenţia executivă pentru educaţie, audio vizual şi cultură, modulul european „Jean
Monnet” – History of the European idea, civilization end construction. Materialul a fost publicat
pe CD cu ISBN: 978-606-560-197-0, pag. 567-570;
23 - Ion Ristea, „Reflecţii privind mecanismele de influenţare a comportamentului
uman”, material prezentat la Sesiunea Internaţională de comunicări ştiinţifice intitulată „Omul şi
societatea” organizată de către Asociaţia de Cultură ARGEDAVA şi Biblioteca Judeţeană Dinicu
Golescu din Piteşti, în perioada 26 – 27 martie 2011; Materialul a fost publicat şi în cartea cu
acelaşi nume apărută la editura Rottarymond & Rotarexim SA, ISSN:2069-2196, pag.29-37,
http://www.slideshare.net/timoftegabriela7/omul-14546905 ,
http://217.156.81.226/download/omul.pdf ;
24 - Ion Ristea, „The legal individualization of the criminal law penalties”
(Individualizarea legală a pedepselor) material prezentat la Simpozionul internaţional „Dreptul şi
legitimitatea” organizat de Universitatea Valahia din Târgovişte în perioada 4-5 iunie 2010,
http://www.valahia-drept.ro/evenimente/PROGRAM%20SIMPOZION.pdf;
25 - Ion Ristea, „General Aspect on the concept of personalization of punishments”
(Aspecte generale privind conceptul de personalizare a pedepselor), material prezentat cu prilejul
Conferinţei internaţionale cu tema „Uniunea Europeană - Instituţionalizare şi reformă” organizată
de către Universitatea din Piteşti, Facultatea de Ştiinţe juridice şi Administrative, în perioada 1516 mai 2010 (manifestare desfăşurată sub patronajul Comisiei Europene-Agenţia Executivă
pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură, Modulul European „Jean Monnet” – „History of the
European idea, civilization and construction” – Ref.07/0120, Agrement n.2007-1400/001 JEA
JECHA). Materialul a fost publicat pe CD cu ISBN: 978-606-560-111-6, pag. 624-631;
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26 - Ion Ristea, ”The evaluation of the implementation of criminal law” lucrare
prezentată la Conferinţa Internaţională ocazionată de al 3-lea Congres Internaţional asupra
Promovării Cercetării Ştiinţifice în Ştiinţă, Economie, Drept şi Cultură (Proceedings of the 3rd
World Congress on the Advancement of Scolarly Research in Science, Economics, Law, and
Culture), care a avut loc la New York, în perioada 25 – 29 august 2009, publicată de George
Breillat (Editura) în Antologia de comunicări, Addleton Academic Publishers, New York – ISBN
USA 978 – 1 – 935494 – 04 – 1, pag. 117 – 121,
http://contemporaryscienceassociation.net/article/view/1217;
27 - Ion Ristea, ”The Impact of criminalisation and Punishmend on the individual and
society as a whole” lucrare prezentată la Conferinţa Internaţională ocazionată de al 3-lea Congres
Internaţional asupra Promovării Cercetării Ştiinţifice în Ştiinţă, Economie, Drept şi Cultură
(Proceedings of the 3rd World Congress on the Advancement of Scolarly Research in Science,
Economics, Law, and Culture), care a avut loc la New York, în perioada 25 – 29 august 2009,
publicată de George Breillat (Editura) în Antologia de comunicări, Addleton Academic
Publishers, New York – ISBN USA 978 – 1 – 935494 – 04 – 1, pag. 113 – 116,
http://www.contemporaryscienceassociation.net/article/view/1216;
28 - Ion Ristea, ”Legality and Legitimatiy in criminal Law”, lucrare prezentată la
Conferinţa Internaţională ocazionată de al 3-lea Congres Internaţional asupra Promovării
Cercetării Ştiinţifice în Ştiinţă, Economie, Drept şi Cultură (Proceedings of the 3rd World
Congress on the Advancement of Scolarly Research in Science, Economics, Law, and Culture),
care a avut loc la New York, în perioada 25 – 29 august 2009, publicată de George Breillat
(Editura) în Antologia de comunicări, Addleton Academic Publishers, New York – I.S.B.N. USA
978 – 1 – 935494 – 04 – 1, pag. 108 – 112,
http://www.contemporaryscienceassociation.net/article/view/1215;
29 - Ion Ristea, „Judicial assistance in criminal matters”, material prezentat cu prilejul
„Conferinţei internaţionale cu tema ,,Istorie, Cultură, Cetăţenie, în Uniunea Europeană”, sub
patronajul Comisiei Europene, Agenţia Executivă pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură,
Modulul European ,,Jean Monnet,,- ,,Historiy of the European idea civilization and construction”,
- organizată de Universitatea din Piteşti în perioada 17-18 aprilie 2009. Materialul a fost publicat
pe CD cu ISBN: 978-973-690-884-2, pag. 821-824;
30 - Ion Ristea, „Circumstanţele în dreptul penal român – Propuneri de lege ferenda” ,
material prezentat cu prilejul Conferinţei Internaţionale cu tema “Istorie, Cultură, Cetăţenie în
Uniunea Europeană”, manifestare desfăşurată sub patronajul Comisiei Europene, Agenţia
executivă pentru educaţie, audio vizual şi cultură, modulul european „Jean Monnet” – History of
the European idea, civilization end construction, organizată de Universitatea din Piteşti Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative, în perioada 19 – 20 aprilie 2008.
Materialul a fost publicat pe CD cu ISBN: 978-973-690-764-7, pag.698-705;
31 - Ion Ristea, ”General aspects of the human behavior”, material prezentat cu
prilejul Conferinţei Internaţionale cu tema “Istorie, Cultură, Cetăţenie în Uniunea Europeană”,
manifestare desfăşurată sub patronajul Comisiei Europene, Agenţia executivă pentru educaţie,
audio vizual şi cultură, modulul european „Jean Monnet” – History of the European idea,
civilization end construction, organizată de Universitatea din Piteşti - Facultatea de Ştiinţe
Economice, Juridice şi Administrative, în perioada aprilie 2007. Materialul a fost publicat în
revista Universităţii din Piteşti intitulată Studii juridice şi administrative, nr.1, (6)/2007, pag. 151163;
32 - Ion Ristea, „Anpassung des strafrechtgrundgesetzes der gesetzmassigkeit an die
europaische gesetzgebung” (Adaptarea principiului legalităţii din dreptul penal român la legislaţia
europeană), material prezentat cu prilejul Sesiunii internaţionale de comunicări ştiinţifice
organizată de Universitatea din Piteşti – Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi
Administrative, aprilie 2006. Materialul a fost publicat pe CD cu ISBN(10): 973-690-538-1,
ISBN(13): 978-973-690-538-4, pag.380-382.
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F. Alte lucrări şi contribuţii ştiinţifice:
1 - Ion Ristea - Unele aspecte de drept comparat în materia concursului de infracţiuni
– material publicat în revista „Teorie şi practică judiciară” nr.1-2/2014, p.44 - 46, ISSN 23443111, ISSNL 2344-3111;
2 - Ion Ristea - Consideraţii privind pluralitatea de infracţiuni în noul Cod penal –
material publicat în revista „Teorie şi practică judiciară” nr.1-2/2014, p.47 - 50, ISSN 23443111, ISSNL 2344-3111;
3 - Ion Ristea – Consideraţii juridico-penale privind răspunderea personalului medical
în caz de malpraxis – material publicat în revista PRO LEGE nr. 3/2014, pag.83-97, ISSN-12242411;
4 - Ion Ristea – Infracţiunea de contrabandă şi alte infracţiuni reglementate în Codul
vamal al României – material publicat în revista „Teorie şi practică judiciară” nr.1-2/2013, p.3538, ISSN 2344-3111, ISSNL 2344-3111;
5 - Ion Ristea - „The ofeence of contraband and other offences staded by the romanian
customs code – Theoretical and practical aspects” în revista „Teorie şi practică judiciară” nr.12/2013, p.39-42, ISSN 2344-3111, ISSN-L 2344-3111;
6 - Ion Ristea – „ IN MEMORIAM Prof. univ.dr. Vintilă Dongoroz (Cu ocazia
împlinirii a 120 ani de la naştere) – material publicat în revista „Teorie şi practică judiciară”
nr.1-2/2013, p.31-34, ISSN 2344-3111, ISSN-L 2344-3111;
7 - Prevenirea şi combaterea terorismului - Cadru instituţional şi legislativ, material
publicat în revista „Teorie şi practică judiciară” nr.1-2/2013, p.43-48, ISSN 2344-3111, ISSN-L
2344-3111;
8 - Preventing and combating terrorism - institutional and legal framework - material
publicat în revista „Teorie şi practică judiciară” nr.1-2/2013, p.49-52, ISSN 2344-3111, ISSN-L
2344-3111;
9 - Ion Ristea, „Conduita umană negativă şi reacţia socială constrângătoare”, material
prezentat la Sesiunea Internaţională de Comunicări Ştiinţifice „Omul şi societatea – perspectivă
didactică”, organizată de Asociaţia culturală „Argedava”, Biblioteca judeţeană Argeş „Dinicu
Golescu”, Casa artelor poligrafice editoriale ROTAREXIM, I.S.J. Argeş, Ministerul Educaţiei
Naţionale, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization şi Comisia Naţională
a României pentru UNESCO, articol publicat în cartea „Omul şi societatea”, Ed. ROTAREXIM
S.A. Râmnicu-Vâlcea, ISSN 2069-2196, 2013, pag. 222-239. S-a acordat diplomă de onoare;
10 - Ion Ristea, „Unele consideraţii privind circumstanţele agravante judiciare”,
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