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INFORMAŢII PERSONALE: 
 
NUME: POPA RODICA – AIDA 

 
TELEFON: 
 

0745.52.88.85 – telefon mobil personal 

E-MAIL: aidap@scj.ro 
 

NAŢIONALITATE: ROMÂNĂ  
 

DATA ŞI LOCUL NAŞTERII : 09.01.1966 Bucureşti 
 

 
EXPERIENŢA 
PROFESIONALĂ: 

17.10.2013 – judecător la Secţia Penală a Înaltei Curţi 
de Casaţie şi Justiţie; 
 
16.09.2010  - 16.10.2013 - vicepreşedinte al Înaltei 
Curţi de Casaţie şi Justiţie; 
 
14.07.2004 – 16.09.2010 judecător la Secţia Penală a 
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie; 
 
01.07.2004 – 13.07.2004 – judecător la Secţia a II-a 
Penală a Curţii de Apel Bucureşti; 
 
01.05.2004 – 01.07.2004 – vicepreşedinte cu                                            
delegaţie al Curţii de Apel Bucureşti; 
 
01.05.2000 – 01.05.2004 – vicepreşedinte al Curţii de 
Apel Bucureşti; 
 
01.03.2000 – 01.05.2000 – vicepreşedinte cu delegaţie 
al Curţii de Apel Bucureşti; 
 
15.04.1998 – 01.03.2000 – judecător la a II-a penală a 
Curţii de Apel Bucureşti; 
 
20.01.1996 – 15.04.1998 – judecător Secţia a II-a 
penală a Tribunalului Bucureşti; 
 
12.02.1990 – 20.01.1996 – judecător la Judecătoria 
Sectorului 3 Bucureşti; 
 
01.09.1989 – 12.02.1990 – judecător la Judecătoria 
Curtea de Argeş, judeţul Piteşti; 
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din septembrie 1997 – magistrat expert-formator 
(colaborator) la Institutul Naţional al Magistraturii la 
disciplina drept penal şi drept procesual penal; 

 
din martie 2004 – curs protecţia minorului,  la anul II, 
Institutul Naţional al Magistraturii. 
 
octombrie 2013 – iunie 2014 – cadru didactic (lector 
universitar dr.) Facultatea de drept – Universitatea 
Nicolae Titulescu Bucureşti 

 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE: 2004 - Universitatea din Bucureşti, Facultatea de 

Drept, doctor în drept la disciplina Drept penal, ca 
urmare a susţinerii tezei de doctorat cu tema 
„Răspunderea penală a minorilor”, conducător 
ştiinţific profesor universitar doctor Costică Bulai. 
 
01.11.2000 – 08.07.2004 – doctorand la Universitatea 
din Bucureşti, Facultatea de Drept, disciplina Drept 
penal (conducător ştiinţific profesor universitar doctor 
Costică Bulai cu tema: «Răspunderea penală a 
minorilor»);  
 
20 – 24.10.2003 – ACOJURIS (Agenţia de Cooperare 
Juridică Internaţională cu sediul la Paris), Şcoala 
Naţională de Magistratură din Franţa şi Centrul de 
Formare Continuă, Asociaţia judecătorilor din 
Macedonia, la Skopje – Macedonia, Conferinţa 
regională privind „Lupta contra crimei organizate, 
corupţiei active şi pasive şi spălarea banilor” din cadrul 
Pactului de Stabilitate – proiectul „Formarea 
judecătorilor din Europa de Sud - Est”, la Skopje - 
Macedonia (în baza contractului de prestări servicii 
încheiat între Acojuris şi Popa Rodica Aida pentru 
realizarea unei părţi a studiului juridic referitor la „Lupta 
contra corupţiei active şi pasive a funcţionarilor publici 
şi contra criminalităţii economice şi financiare”. A fost 
redactată o notă juridică în limba franceză cu titlul „La 
lutte contre la corruption  active et pasive des agents 
publics et contre la criminalité economique et financière 
en Roumanie”). Participarea a fost confirmată de 
atestat. 
 
02 - 04.06.2008 „Introducere în dreptul Uniunii 
Europene” pentru Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, 
Secţia Penală, seminar de drept comunitar în cadrul 
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unui proiect PHARE pentru asistenţă în materia 
dreptului comunitar. Participarea a fost atestată prin 
certificat. 
 
09 – 13.06.2003 - Stagiu de pregătire a formatorilor în 
domeniul „Rolul judecătorului într-o societate 
democratică” organizat de Institutul Naţional al 
Magistraturii în colaborare cu Comitetul Helsinki 
Olanda la Poiana Braşov – România. Participarea a 
fost atestată prin certificat în programul de formare a 
formatorilor. 
 
21 – 22.10.2002 – Institutul Naţional al Magistraturii în 
programul PHARE de continuare a asistenţei pentru 
Institutul Naţional al Magistraturii şi Centrul de pregătire 
pentru grefieri, colocviul „Crima organizată”, la 
Bucureşti – România. Participarea a fost confirmată 
prin atestat. 
 
29 – 30.08.2002 – Institutul Naţional al Magistraturii, 
Centrul de Pregătire a Grefierilor şi a Celuilalt Personal 
Auxiliar de Specialitate în cadrul Programului PHARE 
de asistenţă pentru cele două instituţii menţionate, 
colocviul „Noi forme ale criminalităţii” organizat la 
Bucureşti – România. Participarea a fost atestată prin 
certificat.   
 
18 – 19.04.2002 – Institutul Naţional al Magistraturii şi 
Comitetul Helsinki Olanda, la Amara – România, 
seminarul „Rolul judecătorului într-o societate 
democratică” (cu moderarea atelierului de lucru 
„Relaţia judecătorului cu mass-media”). Participarea a 
fost atestată prin certificat privind moderarea atelierului 
de lucru. 
 
11 – 13.02.2002 – Institutul European de Administraţie 
Publică de la Bruxelles, seminarul „Dezvoltarea 
aptitudinilor de pregătire” organizat în cadrul 
Programului Justiţie şi Afaceri Interne „Formarea 
judecătorilor în dreptul comunitar european”, nivel 
superior şi intermediar limba franceză, de la Bucureşti 
– România (cu moderarea unui atelier de lucru în limba 
franceză în domeniul protecţiei consumatorului). 
Participarea a fost confirmată prin atestat. 
 
12 – 14.11.2001 – Institutul European de Administraţie 
Publică de la Bruxelles, seminarul „Formarea în drept 
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comunitar european” organizat în cadrul Programului 
Justiţie şi Afaceri Interne „Formarea judecătorilor în 
dreptul comunitar european”, nivel superior şi 
intermediar limba franceză, de la Bucureşti –  România 
(seminar desfăşurat în limba franceză). Participarea a 
fost confirmată prin atestat. 
 
17 – 20.09.2001 – Institutul Naţional al Magistraturii şi 
Comitetul Helsinki Olanda, seminarul „Rolul 
judecătorului într-o societate democratică” organizat la 
Mamaia – România (cu moderarea atelierului de lucru 
Relaţia judecătorului cu mass-media). Participarea a 
fost atestată prin certificat privind moderarea atelierului 
de lucru. 
 
23 – 27.04.2001 – Institutul Naţional al Magistraturii şi 
Comitetul Helsinki Olanda – Curs de pregătire a 
formatorilor privind rolul judecătorului într-o societate 
democratică din cadrul Programului privind strategia şi 
capacitatea de pregătire, la Soesterberg – Olanda, 
program finanţat de Ministerul Afacerilor Externe din 
Olanda şi Consiliul Europei. Participarea a fost atestată 
prin certificat de participare. 
 
19 – 21.06.2000 – Ministerul Justiţiei, Programul 
Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) în cadrul 
„Programului de dezvoltare a capacităţii instituţionale şi 
de întărire a capacităţii de combatere a corupţiei în 
România”, seminarul organizat la Bucureşti – România. 
Participarea a fost atestată prin certificat de pregătire. 
 
26 – 28.01.2000 – Institutul Naţional al Magistraturii din 
România, curs de pregătire privind managementul 
judiciar în cadrul Programului PHARE de asistenţă 
pentru dezvoltare, la Bucureşti – România. Participarea 
a fost atestată prin certificat. 
 
24 – 25.01.2000 - Institutul Naţional al Magistraturii din 
România, curs de pregătire privind  metode de predare, 
în cadrul Programului PHARE de asistenţă pentru 
dezvoltare, la Bucureşti – România. Participarea a fost 
atestată prin certificat. 
 
10 – 13.11.1998 – Ministerul Justiţiei, Programul 
Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), Centrul 
O.N.U. pentru prevenirea criminalităţii internaţionale 
(CICP) în cadrul „Programului de dezvoltare a 
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capacităţii instituţionale şi de întărire a capacităţii de 
combatere a corupţiei în România”, seminar organizat 
la Bucureşti – România. Participarea a fost atestată 
prin certificat de pregătire. 
 
1985 – 1989 – Facultatea de Drept, Universitatea din 
Bucureşti (tema lucrării de diplomă: „Omorul”, art. 174 
C. pen.), absolventă şef de promoţie cu media 10 şi 
diplomă de merit. 

 
APTITUDINI ŞI 
COMPETENŢE PERSONALE: 

 
- 3 octombrie 2014 - prima conferinţa din cadrul 
Proiectului privind relaţiile dintre judecători şi avocaţi 
din perspectiva Avizului nr. 16 al Consiliului Consultativ 
al Judecătorilor Europeni, Uniunea Naţională a 
Barourilor  din România, Institutul Naţional pentru 
Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor, Centrul 
teritorial Craiova al I.N.P.P.A. şi Reprezentantul 
României la Consiliul Consultativ al Judecătorilor 
Europeni, Curtea de Apel Craiova, Curtea de Apel 
Piteşti –„Infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei, fraude 
comise prin sisteme informatice şi mijloace de plată 
electronice, contra siguranţei şi integrităţii sistemelor şi 
datelor informatice. Aspecte teoretice şi practice ale 
judecătorului de drepturi şi libertăţi. Drepturi şi obligaţii 
deontologice ale judecătorilor şi avocaţilor”- Râmnicu 
Vâlcea, dezvoltarea aptitudinilor manageriale şi a celor 
de judecător în materie penală. 
 
- 29-30 septembrie 2014-Norwegian Financial 
Mechanism 2009-2014 Programul RO 24 „Întărirea 
capacităţii judiciare şi cooperare”, Proiectul 
„Consolidarea capacităţii sistemului judiciar din 
România de a face faţă noilor provocări legislative şi 
instituţionale/Stregthening the capacity of the 
Romanian judicial system to face new legislative and 
institutional challenes”; Institutul Naţional al 
Magistraturii şi Curtea de Apel Iaşi, Noul Cod penal, 
prezentări „Răspunderea penală a minorilor. Limitele 
răspunderii. Măsurile propriu-zise. Aspecte de drept 
comparat cu vechiul cod şi cu dreptul european” 
şi”Infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei:Inducerea în 
eroare a organelor judiciare. Influenţarea declaraţiilor. 
Presiuni asupra justiţiei. Compromiterea intereselor 
justiţiei”, perfecţionarea aptitudinii de judecător în 
materie penală. 
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- 11-13 septembrie 2014 Consiliul Superior al 
Magistraturii şi reprezentantul României la Consiliul 
Consultativ al Judecătorilor Europeni au organizat - 
Conferinţa internaţională”Independenţa, eficienţa şi 
responsabilitatea judecătorilor români în spaţiul judiciar 
european. Rolul Consiliul  Consultativ al Judecătorilor 
Europeni în asigurarea întăririi puterii judiciare într-o 
societate democratică”, perfecţionarea aptitudinii 
manageriale şi a celor de judecător în materie penală. 
 
 
- 5 iunie 2014 Uniunea Naţională a Barourilor din 
România, Institutul Naţional pentru pregătirea şi 
Perfecţionarea Avocaţilor, în parteneriat cu Baroul 
Bucureşti, Baroul Ilfov, Baroul Ialomiţa, Baroul 
Teleorman, baroul Călăraşi, Baroul Giurgiu, 
reprezentantul României la Consiliul Consultativ al 
Judecătorilor Europeni şi Curtea de Apel Bucureşti – 
Conferinţa extraordinară „Dreptul la apărare din 
perspectiva noilor garanţii procesual penale în 
aplicarea Codului de procedură penală şi a 
recomandărilor Avizului nr. 16 al Consiliului Consultativ 
al Judecătorilor Europeni, perfecţionarea aptitudinilor 
manageriale şi a celor de judecător în materie penală. 
 
- 21 mai 2014 Dezbateri juridice (decizia CCR 
referitoare la aplicarea legii penale mai favorabile – 
265/06.05.2014 – decizia nr.2/14.04.2014 a ICCJ) 
masă rotundă online cu participarea dl. Tudorel 
Toader, judecător CCR, dl. Mihai Hotca, profesor 
universitar dr. Facultatea de Drept, Universitatea 
Nicolae Titulescu, dl. Petruţ Ciobanu, lector universitar 
dr. Facultatea de Drept din cadrul Universităţii 
Bucureşti, Florin Streteanu, profesor Facultatea de 
drept Babes –Bolyai Cluj, perfecţionarea aptitudinii de 
judecător în materie penală. 
 
- 17 mai 2014 Conferinţa extraordinară „Noile coduri 
penale de la lege la practică” organizată de Baroul 
Vâlcea, Baroul Olt şi Baroul Gorj, Institutul Naţional de 
Pregătire şi perfecţionare al avocaţilor, prelegere 
„Hotărârea prealabilă pentru dezlegarea unor chestiuni 
de drept: aspecte recente din jurisprudenţă”, Râmnicu 
Vâlcea, perfecţionarea aptitudinii de judecător în 
materie penală. 
 
- 25 aprilie 2014 Seminar cu tema „Judecătorul de 
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cameră preliminară” organizat de Institutul Naţional al 
Magistraturii, Curtea de Apel Alba Iulia la Alba Iulia, 
perfecţionarea aptitudinii de judecător în materie 
penală. 
 
- 27-28 martie 2014 Seminar cu tema „Judecătorul de 
drepturi şi libertăţi. Camera preliminară” organizat de 
Institutul Naţional al Magistraturii, Curtea de Apel 
Braşov la Braşov, perfecţionarea aptitudinii de 
judecător în materie penală. 
 
- 24-26 februarie 2014 - Conferinţa internaţională Noul 
Cod Penal şi Noul Cod de procedură penală din cadrul 
programului de cooperare elveţiano-român (Swiss – 
Romanian Cooperation Programme), perfecţionarea 
aptitudinii de judecător în materie penală. 
 
- 11-12 februarie 2014 - Conferinţa  naţională Noul cod 
de procedură penală din cadrul programului de 
cooperare elveţiano-român (Swiss – Romanian 
Cooperation Programme), prezentare judecata în primă 
instanţă, perfecţionarea aptitudinii de judecător în 
materie penală. 
 
-21-22 ianuarie 2014 - Conferinţa naţională Noul cod 
de procedură penală din cadrul programului de 
cooperare elveţiano-român (Swiss – Romanian 
Cooperation Programme), prezentare camera 
preliminară în colaboarare cu judecător dr. Mihail 
Udroiu, perfecţionarea aptitudinii de judecător în 
materie penală. 
 
- octombrie 2013 – ianuarie 2014 – Ghid de acte 
procedurale în materie penală pentru judecători în 
cadrul programului „Asistenţă pentru consolidarea 
capacităţii instituţionale în domeniul formării 
judecătorilor şi procurorilor pentru aplicarea noilor 
coduri” din cadrul programului de cooperare elveţiano-
român (Swiss – Romanian Cooperation Programme), 
 
- 4 noiembrie 2013 - seminar Noi provocări în lupta 
împotriva corupţiei la nivel înalt intervenţie pe aspecte 
concrete privind cauze de corupţie judecate la 
Completul de 5 Judecători al Înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie, perfecţionarea aptitudinilor judecătorilor în 
materie penală. 
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 - 31 octombrie 2013 - Malpraxis medical - cauze si 
solutii juridice”. Prezentare cu tema Aspecte privind 
noţiunea de malpraxis şi răspunderea penală a unor 
medici în jurisprudenta actuală a instanţelor 
judecătoreşti, perfectionarea aptitudinilor judecătorilor 
în materie penală. 

 
- 26 septembre 2013 – Conferinţă la Curtea 
Constitutuţională a României în colaborare cu 
Programul Statul deDrept Europa de Sud-Est al 
Fundaţii Konrad Adenauer cu ocazia lănsării publicaţiei 
„Selecţie de decizii ale Curţii Constituţionale Federale a 
Germaniei“, perfecţionarea apttitudinilor de judecător. 
 
8 - 9 decembrie 2011 – seminar „Aspecte penale şi 
administrative în investigarea fraudelor în achiziţiile 
publice”, organizat de Ministerul Justiţiei, Deutsche 
Botschaft Bukarest şi Ambasada Germaniei la 
Bucureşti, la Bucureşti, perfecţionarea aptitudinilor de 
judecător în materie penală. 
 
19 - 20 octombrie 2011 - „Unificare practică judiciară 
infracţiuni de trafic persoane, alte infracţiuni de 
prejudiciu. Metode investigative. Aplicare şi interpretare 
unitară în raport cu dispoziţii ale noilor coduri penal şi 
de procedură penală”, organizat de Parchetul de pe 
lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Consiliul 
Superior al Magistraturii şi Uniunea Naţională a 
Judecătorilor din România, la Craiova, perfecţionarea 
aptitudinilor de judecător în materie penală. 
 
6 octombrie 2011 – dezbatere „Proiectul noii Strategii 
Naţionale Anticorupţie” în cadrul programului Iniţiativa 
pentru o Justiţie Curată organizat cu SAR, Freedom 
House România, finanţat de Ambasada Statelor Unite 
ale Americii şi Ministerul Justiţiei, perfecţionarea 
aptitudinilor de judecător în materie penală.   
 
7 - 8 iulie 2011 – întâlnire de lucru „Aplicare şi 
interpretare unitară în raport cu dispoziţiile cele din 
noile coduri penal şi de procedură penală”, organizată 
de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie, la Lepşa, judeţul Vrancea, perfecţionarea 
aptitudinilor de judecător în materie penală. 
 
16 - 17 iunie 2011- conferinţa regională „Unificare 
practică judiciară infracţiuni de trafic persoane, alte 
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infracţiuni de prejudiciu. Metode investigative. Aplicare 
şi interpretare unitară în raport cu dispoziţii ale noilor 
coduri penal şi de procedură penală”, organizat de 
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie, Consiliul Superior al Magistraturii şi Uniunea 
Naţională a Judecătorilor din România, la Sibiu, 
perfecţionarea aptitudinilor de judecător în materie 
penală. 
 
7 - 8 iunie 2011 – conferinţă „Principiul oportunităţii în 
dreptul penal – practici internaţionale”, organizat de 
SAR, Freedom House România în cadrul programului 
Iniţiativa pentru o Justiţie Civilă şi Parchetul de pe 
lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, la Bucureşti, 
perfecţionarea aptitudinilor de judecător în materie 
penală.  
 
9 - 10 mai 2011 – conferinţa regională „Unificare 
practică judiciară infracţiuni de trafic persoane, alte 
infracţiuni de prejudiciu. Metode investigative. Aplicare 
şi interpretare unitară în raport cu dispoziţii ale noilor 
coduri penal şi de procedură penală”, organizat de 
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie, Consiliul Superior al Magistraturii şi Uniunea 
Naţională a Judecătorilor din România, la Bucureşti, 
perfecţionarea aptitudinilor de judecător în materie 
penală. 
 
15 aprilie 2011 – seminar „Pregătirea implementării 
noilor coduri: instituţii noi procesual-penale”, organizat 
de Ministerul Justiţiei, Bucureşti, perfecţionarea 
aptitudinilor de judecător în materie penală. 
 
17 - 18 martie 2011 – seminar „Justiţia şi societatea 
civilă”, Sinaia, organizat de SAR, Freedom House 
România în cadrul programului Iniţiativa pentru o 
Justiţie Curată şi Direcţia Naţională Anticorupţie, 
perfecţionarea aptitudinilor de judecător în materie 
penală. 
 
12 - 23.05.2008 - stagiu pregătire în materie penală la 
Curtea de Casaţie din Franţa organizat de Uniunea 
Europeană, Reţeaua Europeană de Formare Judiciară 
(EJTN) în cadrul Programului de Schimburi cu 
Autorităţile Judiciare, perfecţionarea aptitudinilor de 
judecător în materia dreptului comparat. 
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10 - 21.12.2007 - stagiu de pregătire în materie penală 
la Curtea de Casaţie din Belgia organizat de Uniunea 
Europeană, Reţeaua Europeană de Formare Judiciară 
(EJTN) în cadrul Programului de Schimburi cu 
Autorităţile Judiciare, perfecţionarea aptitudinilor de 
judecător în materia dreptului comparat. 
 
28 aprilie 2006 – Întâlnirea delegaţiei Curţii Europene 
a Drepturilor Omului cu judecătorii Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie, preşedinţii curţilor de apel şi 
tribunalelor din România, Bucureşti, perfecţionarea 
aptitudinilor de judecător naţional. 
 
8 aprilie 2006 – Comisia Europeană – seminar 
„Introducere în cooperarea judiciară în materie penală” 
Bucureşti, seminar destinat exclusiv judecătorilor 
Secţiei Penale a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – 
Prezentarea unor aspecte ale sistemului judiciar penal 
român (legea cooperării judiciare în materie penală) – 
perfecţionarea aptitudinilor de judecător în materia 
dreptului penale în ceea ce priveşte cooperarea 
judiciară europeană. 
 
12 - 13.12.2005 – Institutul Naţional al Magistraturii 
seminar „Justiţia pentru minori şi familie” Bucureşti, cu 
prezentarea temelor ”Personalitatea minorului  
delincvent, premisă pentru un regim sancţionator 
special pentru minori. Infracţiunile săvârşite de minori – 
temei pentru o răspundere atenuată a minorilor” şi 
„Aspecte de drept comparat privind judecata minorilor 
infractori în procesul penal” perfecţionarea aptitudinilor 
de formator / judecător specializat în judecarea 
cauzelor cu minori. 
 
18 - 19.11.2005 – Institutul Naţional al Magistraturii 
seminar „Justiţia pentru minori şi familie” Iaşi, cu 
prezentarea temelor ”Personalitatea minorului 
delincvent, premisă pentru un regim sancţionator  
special pentru minori. Infracţiunile săvârşite de minori – 
temei pentru o răspundere atenuată a minorilor” şi 
„Aspecte de drept comparat privind judecata minorilor 
infractori în procesul penal”, perfecţionarea aptitudinilor 
de formator / judecător specializat în judecarea 
cauzelor cu minori). 
 
26.10.2005 – Ministerul Justiţiei, masă rotundă cu tema 
„Influenţa jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor 
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Omului în practica Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie” 
Bucureşti, perfecţionarea aptitudinilor de judecător  
naţional. 
 
15 - 16.04.2005 – Comisia Europeană seminar 
”Principiile generale ale legislaţiei Uniunii Europene şi 
rolul judecătorului naţional”, Bucureşti, seminar destinat 
exclusiv judecătorilor Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie 
a României, perfecţionarea aptitudinilor de judecător în 
materia dreptului comunitar. 
 
04 - 05.04.2005 – Institutul Naţional al Magistraturii şi 
Centrul de Pregătire a Grefierilor - seminarul din cadrul 
Programului PHARE – Twinning, între România şi 
Olanda „Aptitudini didactice”, Bîrlad, perfecţionarea 
aptitudinilor de formator. 
 
22 – 25.06.2004 – Institutul Naţional al Magistraturii şi 
Centrul de Pregătire a Grefierilor – seminarul din cadrul 
Programului PHARE – Twinning, între România şi 
Olanda, „Rolul magistratului într-o societate 
democratică”, pregătirea formatorilor, la Bucureşti 
(„pregătirea magistraţilor cu accent pe etică şi 
deontologie profesională” – prezentarea electronică a 
cerinţelor privind formarea magistraţilor în deontologie 
profesională, precum şi „judecătorul şi presa” – 
perfecţionarea aptitudinilor de formator). 
 
27 – 29.05.2004 – Institutul Naţional al Magistraturii, 
seminarul Justiţia pentru minori şi familie”, la Sovata, 
cu prezentarea temelor „Psihologia judecătorului în 
tehnica audierii minorului. Aspecte metodologice. 
Jurisprudenţă.” şi „Judecarea cauzelor cu infractori 
minori – aspecte de drept comparat – perfecţionarea 
aptitudinilor de formator / judecător specializat în 
judecarea  cauzelor cu minori”. 
 
11 – 13.05.2004 – Institutul Naţional al Magistraturii, 
seminarul ”Justiţia pentru minori şi familie”, la 
Timişoara, cu prezentarea temelor „Psihologia 
judecătorului în tehnica audierii minorului. Aspecte 
metodologice. Jurisprudenţă.” şi „Judecarea cauzelor 
cu infractori minori – aspecte de drept comparat – 
perfecţionarea aptitudinilor de formator / judecător 
specializat în judecarea cauzelor cu minori”. 
 
08 – 09.03.2004 – Institutul Naţional al Magistraturii, 
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seminarul „Elemente de progres legislativ înregistrate 
prin adoptarea ultimelor modificări ale Codului de 
procedură penală” organizat la Bucureşti – România 
(cu prezentarea temei „Aspecte  privind interceptarea şi 
înregistrarea audio – video; perfecţionarea aptitudinilor 
de judecător ce soluţionează cauze penale”). 
 
19 – 20.02.2004 – Institutul Naţional al Magistraturii şi 
Centrul de Pregătire a Grefierilor, Conferinţa de lansare 
a programului PHARE Twinning între România şi 
Olanda „Continuarea Asistenţei pentru dezvoltare” 
(comoderator al atelierului de lucru „Pregătirea 
magistraţilor cu accent pe etică şi deontologie 
profesională”, prezentarea electronică a cerinţelor 
privind formarea magistraţilor în deontologie 
profesională; perfecţionarea aptitudinilor de formator în 
deontologie profesională). 
 
15 – 20.12.2003 – Ministerul Justiţiei din Franţa, la 
Paris – Franţa, stagiu de pregătire pentru formarea 
judecătorilor şi personalului justiţiei pentru minori, 
participare efectivă la activitatea de judecată la 
Tribunalul pentru minori din Paris (activitatea s-a 
concretizat în studierea mai multor dosare, participare 
la şedinţele de judecată în cabinetul judecătorului sau 
în sala de şedinţe în funcţie de natura cauzelor, penale, 
civile, la Şcoala Naţională de Magistratură din Paris – 
întâlnire cu Denis Salas – formator în materia protecţiei 
minorilor – perfecţionarea aptitudinilor de judecător 
care soluţionează cauze cu minori). 
 
18 – 19.11.2003 – Consiliul Europei şi Institutul 
Naţional al Magistraturii, România, cea de-a 6-a 
Reuniune a Reţelei de la Lisabona – Locul Şcolilor de 
Magistratură în sistemul judiciar şi rolul lor în pregătirea 
magistraţilor organizată la Bucureşti – dezvoltarea 
aptitudinilor de formator. 
 
29.09-4.10.2003 – Ministerul Justiţiei din Franţa, stagiu 
de pregătire pentru formarea judecătorilor şi 
personalului justiţiei pentru minori, organizat la Paris – 
Franţa, participare efectivă la activitatea de judecată la 
Curtea de Apel din Paris camera specializată pentru 
judecarea cauzelor cu minori şi la parchetul specializat 
corespunzător (activitatea s-a concretizat în studierea 
mai multor dosare penale şi civile cu minori, participare 
la şedinţele de judecată, precum şi la deliberări în 
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cauzele respective – dezvoltarea aptitudinilor de 
judecător în soluţionarea cauzelor cu minori). 
 
03 – 04.06.2003 – Institutul Naţional al Magistraturii, 
seminarul „Protecţia drepturilor copilului” organizat la 
Bucureşti – România (cu prezentarea temei „Aspecte 
de drept comparat privind judecarea minorilor în 
procesul penal; dezvoltarea aptitudinilor de judecător în 
soluţionarea cauzelor cu minori”). 
 
02 – 04.12.2002 – Asociaţia pentru justiţia minorilor 
„Jean Valjean” şi Institutul Naţional al Magistraturii cu 
susţinerea financiară a UNICEF în parteneriat cu 
Fundaţia „Terre des Hommes”, seminarul 
interdisciplinar „Justiţia pentru minori” de la teorie la 
practică organizat la Timişoara – România (cu 
prezentarea lucrării „Psihologia judecătorului în tehnica 
audierii minorilor. Aspecte metodologice şi 
jurisprudenţiale; dezvoltarea aptitudinilor de judecător 
în soluţionarea cauzelor cu minori.”). 
 
18 – 19.11.2002 – Parchetul Naţional Anticorupţie, 
Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie, 
Ministerul Justiţiei, Parchetul Special Anticorupţie din 
Spania, conferinţa „Ministerul Public European”, în 
cadrul proiectului de înfrăţire instituţională finanţat de 
Uniunea Europeană prin PHARE la Bucureşti – 
România (cu prezentarea temei „Rolul Ministerelor 
Publice şi Instanţelor Naţionale – Relaţiile cu Ministerul 
Public European; perfecţionarea aptitudinilor de 
judecător în materie de cooperare judiciară europeană, 
în materie penală.”). 
 
04 – 06.10.2002 – Ambasada Statelor Unite ale 
Americii, Secţiunea Afaceri Publice în colaborare cu 
Institutul Naţional al Magistraturii, seminarul „Magistraţii 
şi jurnaliştii în slujba adevărului” organizat de la Sovata 
– România (cu prezentarea temei „Aspecte teoretice şi 
practice privind tehnica de audiere a minorilor; 
perfecţionarea aptitudinilor de comunicare a 
judecătorului”). 
 
23 – 25.09.2002 – Asociaţia pentru justiţia minorilor 
„Jean Valjean” şi Institutul Naţional al Magistraturii cu 
susţinerea financiară a UNICEF în parteneriat cu 
Fundaţia „Terre des Hommes”, seminarul 
interdisciplinar „Justiţia pentru minori” de la teorie la 
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practică organizat la Mamaia – România (cu 
prezentarea lucrării „Psihologia judecătorului în tehnica 
audierii minorilor. Aspecte metodologice şi 
jurisprudenţiale; dezvoltarea aptitudinilor de judecător 
în soluţionarea cauzelor cu minori.”). 
 
20 – 22.09.2002 – Ambasada Statelor Unite ale 
Americii, Secţiunea Afaceri Publice în colaborare cu 
Institutul Naţional al Magistraturii, seminarul „Magistraţii 
şi jurnaliştii în slujba adevărului” organizat la Eforie Sud 
– România (cu prezentarea temei „Aspecte teoretice şi 
practice privind tehnica de audiere a minorilor; 
perfecţionarea aptitudinilor de comunicare a 
judecătorului”). 
 
19 – 25.06.2002 – Consiliul General al Puterii 
Judiciare, Curtea Constituţională, Curtea Supremă din 
Spania organizată de Delegaţia Comisiei Europene la 
Bucureşti, Institutul Naţional al Magistraturii şi Centrul 
de Pregătire pentru Grefieri din România, vizită de 
studii la Madrid – Spania; dezvoltarea aptitudinilor de 
formator. 
 
27 – 29.05.2002 – Asociaţia pentru justiţia minorilor 
„Jean Valjean” şi Institutul Naţional al Magistraturii cu 
susţinerea financiară a UNICEF în parteneriat cu 
Fundaţia „Terre des Hommes”, seminarul 
interdisciplinar „Justiţia pentru minori” de la teorie la 
practică organizat la Sinaia – România (cu prezentarea 
lucrării „Psihologia judecătorului în tehnica audierii 
minorilor. Aspecte metodologice şi jurisprudenţiale; 
dezvoltarea aptitudinilor de judecător care soluţionează 
cauze cu minori.”). 
 
10 – 22.12.2000 – Ministerul Justiţiei din Franţa şi 
Ministerul Justiţiei din România, sejur de studii (stagiu) 
în dreptul comunitar organizat în cadrul Programului 
PHARE de înfrăţire instituţională la Paris – Franţa, 
stagiu ce s-a desfăşurat la Şcoala Naţională de 
Magistratură, Serviciul Afacerilor Europene şi 
Internaţionale din cadrul Ministerului Justiţiei din 
Franţa, Secretariatul General al Comitetului 
Interministerial pentru probleme de cooperare 
economice europene, Consiliul Concurenţei, Curtea de 
Apel din Paris, Ministerul Afacerilor Externe – Direcţia 
de Afaceri Juridice – Subdirecţia drept internaţional 
economic şi drept comunitar; dezvoltarea aptitudinilor 
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de judecător comunitar. 
 
20 – 24.11.2000 – Centrul pentru Resurse Juridice în 
cadrul Programului PHARE de asistenţă pentru 
Institutul Naţional al Magistraturii, seminarul de 
perfecţionare profesională a procurorilor criminalişti 
„Tehnica, tactica şi metodica investigării infracţiunilor 
de omor şi a celor săvârşite cu intenţie care au avut ca 
urmare moartea unei persoane” organizat la Sinaia – 
România (cu prezentarea lucrării cu tema 
„Interpretarea şi valorificarea concluziilor expertizelor 
criminalistice şi medico-legale în procesul penal; 
Eventuale erori în aprecierea concluziilor; Consecinţele 
interpretării greşite a unor asemenea expertize”); 
 
09 – 16.10.1999 – Ministerul Justiţiei din Franţa, sejur 
de studii (stagiu) organizat în cadrul Programului 
PNUD şi Centrului O.N.U. pentru prevenirea 
criminalităţii internaţionale în cadrul „Programului de 
dezvoltare a capacităţii instituţionale şi de întărire a 
capacităţii de combatere a corupţiei în România” la 
Paris – Franţa în cadrul Polului economic şi financiar, 
Tribunalul de Mare Instanţă din Paris, Ministerul 
Economiei, Finanţelor şi Industriei, Inspecţia Generală 
a Administraţiei, Ministerul de Interne, Misiunea 
interministerială de anchetă asupra pieţelor publice şi a 
convenţiilor privind serviciul public, Curtea de Conturi, 
Serviciul Central de Prevenire a Corupţiei din cadrul 
Ministerului Justiţiei din Franţa; dezvoltarea aptitudinilor 
de judecător ce soluţionează cauze ce au ca obiect 
infracţiuni de corupţie. 
 
08 – 12.12.1997 – Divizia de cooperare juridică cu 
ţările Europei Centrale şi Orientale din Direcţia 
Afacerilor Juridice a Consiliului Europei şi Şcoala 
Naţională de Magistratură de la Bordeaux – Franţa, 
vizită de studii privind metodele de predare pentru 
formarea auditorilor de justiţie, în scopul organizării 
activităţii Institutului Naţional al Magistraturii din 
România; dezvoltarea aptitudinilor de formator. 
 
17 – 19.10.1994 – Consiliul Europei, Ministerul de 
Interne, Ministerul de Justiţie, Ministerul Afacerilor 
Externe din Slovenia; seminarul pan-european „Poliţia 
criminală şi reguli de drept – probleme ale tranziţiei” 
organizat la Ljubljana – Slovenia; dezvoltarea 
aptitudinilor de judecător în materie penală. 
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20.09 – 01.10.1993 – Consiliului Europei, sejur de 
studii (stagiu) organizat în cadrul programelor de 
cooperare juridică cu ţările Europei Centrale şi 
Orientale, la Lausanne, Elveţia, la Tribunalul Districtual, 
Tribunalul Cantonal (Canton de Vaud), şi Tribunalul 
pentru tineri, în materie penală pentru cunoaşterea 
modalităţilor practice de instrumentare, judecare a 
cauzelor penale şi executarea hotărârilor judecătoreşti.  

 
LIMBA MATERNĂ: română 

 
LIMBI STRĂINE 
CUNOSCUTE: 

franceză: citit – excelent 
                scris – bine 
                vorbit – excelent 
 
engleză: citit – excelent 
               scris – satisfăcător 
               vorbit – satisfăcător 
 
germană: citit – excelent 
                scris – bine 
                vorbit – satisfăcător 

 
APTITUDINI ŞI 
COMPETENŢE ARTISTICE: 

__ 

 
APTITUDINI ŞI 
COMPETENŢE SOCIALE: 

Ocupând funcţia de judecător, aceasta implică o 
importantă coordonată a comunicării în cadrul 
şedinţelor de judecată, aptitudine dobândită şi 
perfecţionată în procesul de educaţie şi formare. 

 
APTITUDINI ŞI 
COMPETENŢE 
ORGANIZATORICE: 

01.03.2000 – 01.07.2004, în calitate de vicepreşedinte 
al Curţii de Apel Bucureşti am coordonat activitatea 
secţiilor penale. 
 
12 – 17.05.2003 – Asociaţia Baroului American – 
CEELI din România la invitaţia Asociaţiei Baroului 
American din Slovacia şi Tribunalul din Viena, la 
Bratislava şi Viena, conferinţa privind managementul 
instanţelor şi implementarea sistemelor informatice 
organizată de (cu prezentarea sistemului informatic din 
România pentru justiţie „ECRIS” – dezvoltarea 
aptitudinilor de management judiciar). 
 
28 – 29.06.2001 – Ministerul Justiţiei şi Departamentul 
Federal de Justiţie şi Poliţie al Confederaţiei Elveţiei, 
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seminarul „Court Management” organizat la Oradea,  în 
cadrul Programului de cooperare– România, privind 
managementul instanţelor. 
 
02 – 09.04.2000 – Vizită de studii privind 
managementul instanţelor, organizată în cadrul 
programului PHARE, la Bremen – Germania. 
 
Ca urmare a cunoştinţelor dobândite în domeniul 
managementului judiciar, am participat la derularea 
programului de modernizare a activităţii judiciare a 
Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti, instanţă pilot, 
precum şi la crearea şi implementarea programului 
informatic ECRIS, la nivelul instanţelor pilot stabilite 
prin programele Phare 1997 şi 2000. 

 
APTITUDINI ŞI 
COMPETENŢE TEHNICE: 

06 – 17.11.2000 – curs intensiv de operare WINDOWS 
98 (WORD, EXCEL) şi calculatoare la PRO 
MANAGEMENT, absolvit cu nota 10, diplomă eliberată 
de Ministerul Educaţiei Naţionale la 08.12.2000 -
utilizare calculator program Windows XP Profesional. 

 
PERMIS DE CONDUCERE: __ 

 
 

ALTE APTITUDINI ŞI 
COMPETENŢE: 

Dreptul penal: judecător specializat în judecarea 
cauzelor având ca obiect infracţiuni de corupţie, 
judecător specializat în judecarea cauzelor cu infractori 
minori. 
 
Dreptul comunitar: judecător specializat în materia 
dreptului comunitar şi cooperare judiciară europeană în 
materie penală. 

 
INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE: 

LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE PUBLICATE: 
 
1. Rodica Aida Popa, Suspendarea executării 
pedepsei sub supraveghere în Revista de Drept penal, 
Anul I, Nr. 2, octombrie – decembrie 1994 a Asociaţiei 
Române de Ştiinţe Penale, Editura Atlas Lex, Bucureşti 
1994, pag. 113 – 120 (articol). 
 
2. Rodica Aida Popa, Pierre Lascoumes, Pierrette 
Poncéla, Pierre Lenoël, Au nom de l´ordre. Une histoire 
politique du code pénal, Hachette, Paris, 1989, 404 p 
în Revista de Drept penal, Anul IV, Nr. 4, octombrie – 
decembrie, a Asociaţiei Române de Ştiinţe Penale, 



POPA RODICA AIDA 
 
 
                                   CURRICULUM VITAE 
 

18 / 23 

R.A. „Monitorul Oficial” Bucureşti 1997, p. 147 
(recenzie). 
 
3. Rodica Aida Popa, coautor. 

Dan Lupaşcu, 
Luminiţa Livia Zglimbea, 
Iulian Dragomir, 
Risantea Găgescu, 
Niculina Alexandru, 
Viorica Costiniu, 
Cristian Jipa (coautori). 
Coordonator: Dan Lupaşcu. 

 
Culegere de practică judiciară a Tribunalului Bucureşti 
1994 – 1997, Dreptul penal, Dreptul procesual penal, 
Colecţia Jurisprudenţă pag. 377, Editura All Beck, 
Bucureşti, 1999, Tipărită în România, Arta Grafică, 
I.S.B.N. 973 – 9435 – 19 – x. 
 
4. Rodica Aida Popa, coautor. 

Ioana Surdescu (coautor). 
 
Minuta – act al deliberării în procesul penal român, 
Aspecte metodologice, Colecţia Juridica – Praxis, p. 
199, Editura All Beck, Bucureşti, 2000, Tipărită la 
Atelierele Tipografice Metropol, I.S.B.N. 973 – 9435 – 
91 – 2. 
 
5. Rodica Aida Popa, coautor. 

Viorel Burdea, 
Marin Cârcel, 
Iulian Dragomir, 
Sofica Dumitraşcu, 
Despina Mihai, 
Stan Mustaţă, 
Antoaneta Nedelcu, 
Georgeta Onica, 
Lucian Popescu, 
Ioana Surdescu (coautori). 
 

Lucrare îngrijită, coordonată şi sistematizată de 
judecător Dan Lupaşcu, Preşedintele Curţii de Apel 
Bucureşti. 
 
Culegere de practică judiciară în materie penală, 1999, 
Curtea de Apel Bucureşti, Dreptul penal, Dreptul 
procesual penal, pag. 467, Editura Rosetti, Bucureşti, 
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2001,  I.S.B.N. 973 – 99959 – 7 –7. 
 
6. Rodica Aida Popa, coautor. 

Viorica Costiniu, 
Anca Dicu, 
Angela Dragne, 
Violeta Hutopilă, 
Ionuţ Mihai Matei, 
Despina Mihai, 
Stan Mustaţă, 
Antoaneta Nedelcu, 
Viorel Adrian Podar, 
Lucian Popescu, 
Ioana Surdescu (coautori). 
 

Lucrare îngrijită, coordonată şi sistematizată de 
judecător Dan Lupaşcu, Preşedintele Curţii de Apel 
Bucureşti. 
 
Culegere de practică judiciară în materie penală pe 
anul 2000 a Curţii de Apel Bucureşti, Drept penal, 
Drept procesual penal, pag. 414, Editura Rosetti, 
Bucureşti 2002, Tipărită la C.N.J. „Coresi” S.A., 
I.S.B.N. 973 - 8378 - 02 – 8. 
 
7. Rodica Aida Popa, coautor. 

Tania Bădin, 
Cristiana Mihaela Crăciunescu, 
Ana Diculescu – Şova, 
Alexandrina Joja, 
Ioana Lucaci, 
Adina Nicolae, 
Ştefania Stan, 
Francisca Vasile, 
Andreea Ciucă, 
Simona Cristescu, 
Anca Ghideanu, 
Lavinia Valeria Lefterache, 
Rodica Micu, 
Ioana Onea, 
Mona – Lisa Pucheanu, 
Emilian Stănişor, 
Ana Vădan (coautori). 
 
Coordonatori: Conf. Univ. dr. judecător Maria 
Coca Cozma, judecător Cristiana Mihaela 
Crăciunescu, judecător dr. Lavinia Lefterache. 
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Justiţia pentru minori, Institutul Naţional al Magistraturii, 
pag. 454, Editura S.C. Universul Juridic S.R.L., 
Bucureşti 2003, Imprimeria Arta Grafica Libris, I.S.B.N. 
973 – 85847 – 2 – 8. 
 
8. Rodica Aida Popa, coautor. 

Viorica Costiniu, 
Anca Dicu, 
Angela Dragne, 
Violeta Hutopilă, 
Ionuţ Matei, 
Stan Mustaţă, 
Antoaneta Nedelcu, 
Lucian Popescu, 
Ioana Surdescu, 
Luminiţa Livia Zglimbea (coautori). 
 

Lucrare îngrijită, coordonată şi sistematizată de 
judecător Dan Lupaşcu, Preşedintele Curţii de Apel 
Bucureşti. 
 
Practică judiciară penală 2001 – 2002, Curtea de Apel 
Bucureşti, Drept penal, Drept procesual penal, Colecţia 
Lex Expert, pag. 483, Editura Brilliance a Companiei de 
Informatică Neamţ,  Piatra Neamţ, 2004, Tiparul Regia 
Autonomă „Monitorul Oficial, I.S.B.N. 973 – 86579 – 1 
– 1. 
 
9. Rodica Aida Popa 
colectiv, judecătorii Secţiei Penale a Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie. 
 
Lucrare a cărei selecţie, prelucrarea speţelor şi a 
notelor a fost realizată de judecător Lidia Bărbulescu – 
Vicepreşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţia, 
judecător Anton Pandrea - preşedintele Secţiei Penale, 
judecător Ioan Griga, judecător Victor Vicenţiu Paşca 
Cameniţă, Adina Vlăsceanu – magistrat asistent. 
 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Jurisprudenţa 
Secţiei penale pe anul 2005, pag. 202, Editura 
Hamangiu, 2006, ISBN (10 ) 973-8957-48-6 ; ( 13) 
978-973-8957-48-0. 
 
10. Rodica Aida Popa 
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Judecător Anton Pandrea, Preşedintele Consiliului 
Superior al Magistraturii, judecător Lidia Bărbulescu, 
vicepreşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi 
colectivul judecătorilor Secţiei Penale a Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie. 
  
Culegere realizată de Secţia penală cu participarea 
Direcţiei legislaţie, studii, documentare şi informatică 
juridică. 
 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Jurisprudenţa 
Secţiei penale pe anul 2006. Recursuri în interesul legii 
în materie penală, pag. 310, Editura Hamangiu, 2007, 
ISSN 1841 – 1436; ISBN 978-973-1720-57-9. 
 
11. Rodica Aida Popa 
Judecător Nicolae Popa, Preşedintele Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie, judecător Lidia Bărbulescu, 
Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii, 
judecător Anton Pandrea, vicepreşedintele Înaltei Curţi 
de Casaţie şi Justiţie şi colectivul judecătorilor Secţiei 
Penale a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.Culegere 
realizată de Secţia penală cu participarea Direcţiei 
legislaţie, studii, documentare şi informatică juridică. 
 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Jurisprudenţa 
Secţiei penale pe anul 2007. Volumul I. Recursuri în 
interesul legii în materie penală, pag. 257, Editura 
Hamangiu, 2008, ISSN 1841 – 1436; ISBN 978-973-
1836-72-0. 
 
12. Rodica Aida Popa 
   Coautor 
   Tudorel Toader, Marieta Safta (I); Rodica Aida Popa 
(II) Judecătorul de drepturi şi libertăţi – aspecte 
teoretice şi practice în Revista „Dreptul” nr. 8/2014, 
Revistă fondată în anul 1871 de „Societatea Juridică” 
editată de Uniunea Juriştilor din România, pag.18-30 
(pag. integral 1-30 ). 
 
17 – 19 martie 2014 – reuniune grup de lucru 
Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni 
(CCJE), Strasbourg, Franţa, în pregătirea avizului nr.17 
Referitor la justiţie, evaluare, independenţă.  
 
13-15 noiembrie 2013 – reprezentant al României la 
cea de-a paisprezecea Reuniune Plenară a Consiliului 
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Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE) din cadrul 
Consiliului Europei la Strasbourg, Franţa.  
        -  Membru în Grupul de Lucru 
        - reprezentant în comitetul GEC  pentru paritate 
între femei şi bărbaţi din cadrul Consiliului Europei. 
 
12 - 14 noiembrie 2008 – reprezentant al României la 
cea de-a noua Reuniune Plenară a Consiliului 
Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE) din cadrul 
Consiliului Europei la Strasbourg, Franţa. 
 
26 - 27.03.2007 – reprezentant al României la cea de-a 
treia Conferinţă  a Judecătorilor Europeni cu tema „Ce 
fel de consiliu pentru justiţie?” organizată de Consiliul 
Europei la iniţiativa Consiliului Consultativ al 
judecătorilor Europeni (CCJE) în colaborare cu 
Reţeaua Europeană a Consiliilor pentru Justiţie (ENCJ) 
şi cu sprijinul Consiliului Superior al Magistraturii din 
Italia şi Ministerul de Justiţie din Italia, la Roma, Italia. 
 
21 - 23.11.2007 – reprezentant al României la cea de-a 
opta Reuniune Plenară a Consiliului Consultativ al 
Judecătorilor Europeni (CCJE) din Cadrul Consiliului 
Europei la Strasbourg, Franţa. 
 
22 - 24.03.2006 – observator - reprezentant din partea 
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie la reuniunea grupului 
de lucru al Consiliului Consultativ al Judecătorilor 
Europeni din cadrul Consiliului Europei la Bucureşti. 
 
08 - 10.11.2006 – reprezentant al României la cea de-a 
şaptea Reuniunea Plenară a Consiliului Consultativ al 
Judecătorilor Europeni (CCJE) din cadrul Consiliului 
Europei la Strasbourg, Franţa. 
 
26 – 27.06.2003 –  membru din partea Curţii de Apel 
Bucureşti la reuniunea grupului operaţional de legătură 
român constituit în temeiul art. 3 pct. 2 din „Acordul 
între Guvernul României şi Guvernul Republicii 
Franceze privind cooperarea în vederea protecţiei 
minorilor români aflaţi în dificultate pe teritoriul 
Republicii Franceze şi a întoarcerii acestora în ţara de 
origine precum şi a luptei împotriva reţelelor de 
exploatare” semnat la Paris, 04.10.2002, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului României nr. 1295/2002 ce a 
avut loc la Paris – Franţa. 
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DISTINCŢII: 
Ordinul Naţional „Serviciul Credincios” în grad de 
cavaler conferit de Preşedintele României pentru 
merite în elaborarea jurisprudenţei, reformarea justiţiei 
şi corecta aplicare a legilor, de Ziua Naţională a 
României 01.12.2000, prin decretul 527/01.12.2000. 
 
 

Semnătură, 
Judecător dr. Rodica Aida Popa 

Vicepreşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie 
 

 


