
   

 

Curriculum vitae  

  
Informaţii personale  

Nume / Prenume Hărătău M. N. Lamya-Diana  
Adresă București 

Telefon    
  

E-mail  
Naţionalitate română 

  
  

  
Sex Feminin 

  
  

Educaţie şi formare 
 

                                                             
În prezent 

 
 
 
 
 
 
                                                                 
                                                                 Perioada 

 
 
 
Avocat definitiv în cadrul Baroului București,  
Avocat titular în cadrul Cabinet de avocat Al-Kawadri Lamya-
Diana 
Asistent universitar doctorand în cadrul Departamentului de Științe 
penale, Facultatea de Drept – Universitatea Nicolae Titulescu, 
București 

 
  2010 – prezent  
  Doctorand în domeniul Drept penal – Universitatea Nicolae 

Titulescu din București 
 

                                               Perioada 2010 - 2012 
Avocat stagiar colaborator  

Perioada 2008 – 2009 
Calificarea / diploma obţinută Master 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Științe penale 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 

Facultatea de Drept – Universitatea ,,Nicolae Titulescu” 

Perioada 2004 – 2008 
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licență - Științe Juridice, specializarea Drept 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Științe juridice  



Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 
                                                                                                                                  

Perioada 
 

            Calificarea / diploma obtinută 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 

Facultatea de Drept – Universitatea București, buget. 
 
 
 
2000 – 2004 
 
Liceu – profil matematică-informatică, Diplomă de Bacalaureat 
 

 
CNMB, București. 

Limba maternă Română 
  

Limbi străine cunoscute   Înțelegere                                 Vorbire                                   Scriere 
                                                Engleză  

                                                Franceză 
                                               Spaniolă 

   Foarte bine                           Foarte bine                         Foarte bine     
       Bine                                         Bine                                     Bine 
       Bine                                         Bine                                    relativ 

  
Competenţe şi aptitudini de utilizare a 

calculatorului 
Tehnoredactare, Microsoft Office, Internet (baze de date 
internaționale de practică judiciară, Curia, Eurlex, etc) 

  
  

Permis de conducere Categoria B 
  

Informaţii suplimentare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Membru în Asociația Internațională de Drept Penal. 
• Membru în Asociația Română de Științe penale 
• Membru în comitet de organizare a conferinței internaționale 

CKS (2009 – prezent) 
• Curs postuniversitar de psiho-pedagogie în cadrul Facultății de 

Psihologie și Științele Educației – Universitatea București. 
• Numeroase participări la conferințe interne și internaționale 
• Cercetător în cadrul Proiectului de cercetare Fundamentele 

dreptului penal al Uniunii Europene 
• Participări la seminarii și școli de vară internaționale 

(România, Germania, Belgia, Italia) 
• Numeroase publicații în reviste de specialitate și monografii 
 
 

 
 

  
 

 
 

 



Publicaţii: autor sau coautor al unor studii de specialitate/monografii: 

  

1. The independence of justice – rule of a fair trial, în Proceedings-ul Conferinței ”Challenges of the 

Knowledge Society”, 2009;  

2. Marital rape – incrimination or not, în Proceedings-ul Conferinței ”Challenges of the Knowledge 

Society”, 2009;  

3. Reflecții privind infracțiunea prevazută de art.5 din legea nr. 143/2000 în modalitatea punerii la 

dispoziție a unei locuințe pentru consum de droguri, Revista Dreptul nr. 9/2009;  

4. Scoaterea de droguri din țară. Unitate sau pluralitate de infracțiuni?, Revista de drept penal, nr. 

2/2010;  

5. Îndreptar de urmărire penală, în colectiv, Ed. Universul Juridic, 2010;  

6. Observații în legătură cu aplicarea în practica judiciară a dispozițiilor art. 4 din Legea nr. 143/2000 

privind prevenirea și combaterea traficului ilicit de droguri; coautor, LESIJ nr. XVII, vol. 1/2010 

7. General principles guiding the incriminating activity of the european legislature, Lex et Scientia 

International Journal nr.2/2011 

8. Scuza provocării între istorie şi actualitate, Revista de Drept penal, nr. 3/2012;  

9. Full effectivness of European Union’s policies, Lesij.Js XX, nr. 2/2013;  

10. Reflections on the application of the fine institution that accompanies imprisonment, în Volumul 

Conferinței internaționale (ISI Proceedings) Noua legislație penală–etapă importantă în dezvoltarea 

dreptului român, 2014;  

11. Aspecte comparative între instituția legitimei apărări neimputabile și scuza provocării, Revista de drept 

penal, nr. 1/2014;  

12. Administrative offence versus criminal offence in European Union law, Lesij.Js.XXI, nr.1/2014;  

13. Foundations of European criminal law, în colectiv, ed. Ch. Beck, 2014; 

14. Noul Cod penal. Note. Corelaţii. Explicatii, în colectiv, ed. Ch. Beck, 2014; 

15. Culegere de teste grilă-drept penal partea generală, în colectiv, ed. Hamangiu, 2014. 
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