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EXCLUSIV | România își lanseaza candidatura pentru organizarea ediției din 2029
a Congresului Mondial de Drept Penal. Colocviul pregatitor al urmatorului Congres
va avea loc la București, anul viitor

Colocviul pregatitor al Congresului Mondial de Drept Penal, organizat sub înaltul patronaj al Asociației
Internaționale de Drept Penal (AIDP), se va desfașura anul viitor la București. Adunarea Consiliului
Director al AIDP a aprobat programul propus de delegația României și a validat propunerea acesteia de
organizare a Colocviului în luna iunie a anului 2023.
La Adunarea Consiliului Director al Asociației Internaționale de Drept Penal, eveniment desfașurat în perioada
3-4 iunie 2022, la sediul Curții de Casație din Paris, au participat reprezentanți din mai multe țari, printre care
SUA, Franța, Brazilia, Croația, Ucraina, Spania, Italia, România, Belgia și Olanda. Delegația româneasca
participanta la lucrari a fost condusa de Prof. univ. dr. Constantin DUVAC, în calitate de președinte al Asociației
Române de Știinte Penale (ARSP), și președinte al Grupului Național Român afiliat la Asociația Internaționala de
Drept Penal cu sediul la Paris (din anul 2015), alaturi de Conf. univ. dr. Nicolae Grofu în calitate de
Vicepreședinte al ARSP, dr. Vlad Voicescu Alexandru - secretar general ARSP și av. dnd. Vasile Baiculescu –
secretar general adjunct al ARSP.
În mandatul echipei de profesioniști ai Dreptului penal din România au fost câteva obiective clare, printre care de
amintit sunt: exprimarea votului cu privire la descarcarea de gestiune a Consiliului pentru anul 2021; organizarea
colocviului pregatitor al Congresului în România; informarea asupra activitaților efectuate în anul 2021 de
grupurile naționale ale fiecarui stat membru al AIDP și sprijinirea aderarii Grupului din Republica Moldova la
AIDP, precum și aprofundarea celorlalte chestiuni aparute în cadrul dezbaterilor.
Pe durata lucrarilor Consiliului au fost puse în discuție mai multe teme, însa candidatura statului român pentru
organizarea Colocviului pregatitor al urmatorului Congres Mondial, programat sa aiba loc în 2024, i-a interesat în
mod direct pe profesioniștii care activeaza în aria Dreptului penal din Romania. În urma dezbaterilor, Consiliul
Director al AIDP a aprobat programul propus de românii participanți la lucrari și a validat propunerea acestora de
organizare a Colocviului în luna iunie a anului 2023, la București.
„Prin organizarea în România a Colocviului pregatitor, ne menținem angajamentul fața de valorile Asociației
Internaționale de Drept Penal și credem ca acesta reprezinta un pas important catre obiectivul pe care ni l-am
propus privind organizarea în anul 2029 a Congresului Mondial al Asociației Internaționale de Drept Penal în
Romania. Organizarea în România a Congresului Mondial din anul 2029 ar avea o importanța istorica pentru
Romania, întrucât s-ar împlini 100 de ani de la organizarea Congresului Mondial ținut la București în anul 1929”, a
declarat pentru BizLawyer Vasile Baiculescu (foto), Managing Partner Baiculescu și Asociații, avocat specializat
în aria Dreptului Penal, unul dintre membrii delegației românești participante la evenimentul desfașurat la Paris.
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Potrivit interlocutorului BizLawyer, printre temele discutate în cadrul Consiliului, la fel de importante au fost cele
referitoare la aderarea Grupului Național din Republica Moldova la valorile Asociației de Drept Penal și înscrierea
acestuia în cadrul AIDP. În urma dezbaterilor, cu unanimitate de voturi, a fost validata propunerea de aderare.
Congresul Mondial de Drept Penal are loc o data la fiecare 5 ani. În anul 2014 a fost organizat în Brazilia, la Rio
de Janeiro, iar în anul 2019 a avut loc în Italia, la Roma. Urmatorul Congres, cu tema „Artificial Intelligence and
Criminal Justice”, este programat pentru anul 2024 și urmeaza sa aiba loc la Paris.
Înaintea fiecarui Congres - care reprezinta evenimentul major al AIDP - se organizeaza, anual, un Colocviu
pregatitor al Congresului.
La Colocviul ce urmeaza a fi organizat la București vor participa reprezentanți din mai multe state ale lumii.
Prezența acestora în România contribuie la dezvoltarea activitații știintifice din aria Dreptului penal și sprijina
interacțiunea dintre practicienii români și practicieni ai Dreptului penal din alte state, pentru a identifica soluții cu
privire la aplicarea Dreptului penal în domeniul Inteligenței Artificiale, aceasta fiind principala tema a Congresului
din 2024 și totodata tema Colocviului din anul 2023, organizat în țara noastra.
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