
Curriculum vitae 
 
Informaţii personale   
Nume / Prenume CRIŞTIU-NINU LUMINIŢA 

 
Adresa(e) Strada Batiştei, nr. 25, Bucureşti 
Telefon - 
E-mail luminita.cristiu@scj.ro 
Naţionalitate română 
Data naşterii - 
Sex feminin 
Experienţa profesională   
Funcţia sau postul ocupat în 
prezent 

 
Judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 
Cadru didactic asociat la Facultatea de Drept, Universitatea 
Nicolae Titulescu Bucureşti 
 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Activitate specifică funcției de judecător și activitate de 
conducere 

Funcţia sau postul ocupat 

 Judecător Judecătoria Alexandria (1995-2001) 
 Judecător Tribunalul Teleorman (2001-2006) 
 Vicepreşedinte Tribunalul Teleorman (2006-2008) 
 Preşedinte Tribunalul Teleorman (2008-2013) 
 Judecător Curtea de Apel Bucureşti (2013-2014) 
 Preşedinte secţie penală Curtea de Apel Bucureşti 

(2014-2016) 
 Vicepreşedinte Curtea de Apel Bucureşti 

(2016-02.07.2019) 
 Preşedinte Curtea de Apel Bucureşti 

(03.07.2019-31.12.2022) 
 Judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie  

(01.01.2023-prezent) 

 
anterior  
  
Numele şi adresa angajatorului Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie,strada Batiştei, nr. 25, sector 2, 

Bucureşti 
Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Justiție 

Educaţie şi formare 
Perioada 

 Facultatea de Drept a Universităţii Bucureşti (1991-1995) 
 Studii postuniversitare ,,Managementul instituţiilor 

publice” (2006-2007), Academia de Studii Economice 
Bucureşti 

 Master ,,Ştiinţe penale” (2007-2008), Universitatea Titu 
Maiorescu Bucureşti 



 Şcoala Doctorală a Facultăţii de Drept, Universitatea 
Bucureşti, materia Drept procesual penal (2015-2020) 

 Studii postuniversitare ,,Studii pedagogice,” 
Departamentul de Specialitate cu Profil Psihopedagogic 
(2018 - 2019), Universitatea Titu Maiorescu Bucureşti 

 

 
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Licență în Drept 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 

Universitatea București - Facultatea de Drept 

Aptitudini şi competenţe personale Competenţe profesionale în domeniul dreptului 
Aptitudini de organizare și de comunicare, rezistenţă la efort şi la 
stres  

Limba(i) maternă(e) Română 
Limba(i) străină(e) Engleză 

Alte competenţe şi aptitudini  
Publicaţii 
 
 coautor al culegerii Buletinul Jurisprudenţei-Curtea de Apel 

Bucureşti, Repertoriu anual, 2013, Editura Universul 
Juridic, ISSN 1842-4384 

 coautor al culegerii Buletinul Jurisprudenţei - Curtea de 
Apel Bucureşti, Repertoriu anual, 2014,  Editura Universul 
Juridic, ISSN 1842-4384 

 coautor al culegerii  Buletinul Jurisprudenţei - Curtea de 
Apel Bucureşti, Repertoriu anual, 2015, Editura Universul 
Juridic, ISSN 1842-4384 

 coautor al culegerii Buletinul Jurisprudenţei - Curtea de 
Apel Bucureşti, Repertoriu anual, 2016, Editura Universul 
Juridic, ISSN 1842-4384 

 coordonator al culegerii Buletinul Jurisprudenţei-Curtea de 
Apel Bucureşti, Repertoriu anual 2017, Editura Universul 
Juridic, ISSN 1842-4384  

 coordonator al culegerii Buletinul Jurisprudenţei-Curtea de 
Apel Bucureşti, Repertoriu anual 2018, Editura Universul 
Juridic, ISSN 1842-4384  

 coordonator al culegerii Buletinul Jurisprudenţei-Curtea de 
Apel Bucureşti, Repertoriu annual, 2019, Editura Universul 
Juridic, ISSN 1842-4384 

 coordonator al culegerii Buletinul Jurisprudenţei-Curtea de 
Apel Bucureşti, Repertoriu annual, 2020, Editura Universul 
Juridic, ISSN 1842-4384 

 coautor al Revistei române de jurisprudenţă nr.1/2019, 
Editura Universul Juridic, speţe rezumate cu comentarii şi 



note, ISSN 1844-6450  
 autor al articolului ,,Eficienţa remediilor procesuale pentru 

înlăturarea neregularităţilor survenite în apel”, publicat în 
Revista română de jurisprudenţă nr.2/2020, Editura 
Universul Juridic,  ISSN 1844-6450 

 autor al lucrării ,,Consideraţii referitoare la infracţiunea de 
favorizare a făptuitorului prevăzută în art. 269 din Codul 
penal”, Revista Dreptul nr. 9/2017, Uniunea Juriştilor din 
România, CNCSIS -611 

 coautor al lucrării ,,Aspecte particulare privind măsura 
arestării preventive”, Revista Dreptul nr. 12/2017, Uniunea 
Juriştilor din România,  CNCSIS -611 

 autor al lucrării ,,Posibilitatea cenzurării procedurii de 
cameră preliminară în apel.Controverse jurisprudenţiale”, 
In honorem Nicolae Volonciu, Editura Universul Juridic, 
2017, ISBN 978-606-39-0154-6 

 autor al lucrării Short reflections regarding precautionary 
and preventive measures ordered in the criminal trial 
against an insolvent legal person, Lex et Scientia 
International Journal, No.XXIV, vol.1/2017, ISSN 
1583-039X 

 coautor al lucrării ,,Consideraţii asupra procedurii 
desfiinţării de înscrisuri, reglementată de art. 549^1 din 
Codul de procedură penală. Aspecte privind obiectul, 
procedura şi competenţa de soluţionare”, Revista Dreptul, 
nr. 4/2018, Uniunea Juriştilor din România, CNCSIS -611 

 coautor al lucrării The size and the importance of the 
evidence governed during the prosecution in rem, Lex et 
Scientia International Journal, No.XXVI, Vol.2/2019, ISSN 
1583-039X 

 coautor al articolului ,,Aspecte jurisprudenţiale privind 
infracţiunea de spălare a banilor. Conţinut constitutiv. 
Caracter subsecvent în raport cu infracţiunea premisă. 
Corelaţia cu infracţiunea de evaziune fiscală”, publicat în 
revista Dreptul nr. 12/2020, Uniunea Juriştilor din 
România, ISSN 1018-0435 

 coautor şi coordonator al culegerii Speţe pentru admiterea la 
INM/Magistratură. Drept penal şi drept procesual penal. 
Editura Universul Juridic, 2021, ISBN 978-606-39-0866-8 

 autor al monografiei ,,Apelul în procesul penal”, Editura 
Universul Juridic, 2022,  ISBN 978-606-39-1036-4 

 autor al lucrării ,,Unele reflecţii privind infracţiunea de 
însuşirea fără drept a operei unui alt autor”, In Honorem 
Anastasiu Crişu-Probleme controversate şi actuale în 
dreptul românesc, Ed. Hamangiu, 2022, ISBN 



978-606-27-2174-9 
 

Conferinţe 
 participare la Conferinţa naţională de insolvenţă, 

Bucureşti, 30-31 octombrie 2015, cu lucrarea 
,,Răspunderea penală a persoanei 
juridice”, https://www.inppi.ro/arhiva/anunturi/teme-pre
zentate-in-cadrul-conferintei-nationale-de-insolventa-edi
tia-a-iii-a   

 participare la conferinţa  Challenges Of The Knowledge 
Society 2017 cu lucrarea  ,,Short reflections regarding 
precautionary and preventive measures ordered in  the 
criminal trial against an insolvent legal person” 

 participarea ca moderator la Conferinţa Nicolae 
Volonciu-,,Probleme dificile de drept penal şi procedură 
penală. Drepturile omului în cursul urmăririi penale”, 
Societatea de Ştiinţe Juridice, Bucureşti, 
2018, https://conferinte.juridice.ro/2018/02/08  

 participare la conferinţa Challenges Of The Knowledge 
Society 2018,  cu lucrarea ,,Specific aspects of the 
offense of leaving the place of the accident” 

 participare la conferinţa Challenges Of The Knowledge 
Society 2019,  cu lucrarea- ,,The size and the importance 
of the evidence governed during the prosecution in rem” 

 participare ca moderator la Conferinţa Litigators-Litigii 
penale, Societatea de Ştiinţe Juridice, Bucureşti,  19 
aprilie 
2019, https://evenimente.juridice.ro/2019/03/litigators.ht
ml  

 participarea  la Smart Law Conferences –Jurisprudenţa 
Curţii de Apel Bucureşti, cu lucrarea ,,Infracţiunea de 
spălare de bani. Caracter subsecvent”,  Bucureşti, 10 
iulie,  
2019, https://www.universuljuridic.ro/smart-law-confere
nces-jurisprudenta-curtii-de-apel-bucuresti-dezbateri-si-s
olutii-practice/  

 participarea la Conferinţa naţională ,,Prevenirea și 
combaterea spălării banilor. Impactul noii legi asupra 
profesiilor liberale”, Bucureşti,  31 ianuarie 
2020, https://www.universuljuridic.ro/conferinta-nationala-p
revenirea-si-combaterea-spalarii-banilor-impactul-noii-legi-
asupra-profesiilor-liberale  

 participarea la conferinţa on-line ,,Digitalizarea sistemului 
judiciar- Este posibilă implementarea şi utilizarea 

https://www.inppi.ro/arhiva/anunturi/teme-prezentate-in-cadrul-conferintei-nationale-de-insolventa-editia-a-iii-a
https://www.inppi.ro/arhiva/anunturi/teme-prezentate-in-cadrul-conferintei-nationale-de-insolventa-editia-a-iii-a
https://www.inppi.ro/arhiva/anunturi/teme-prezentate-in-cadrul-conferintei-nationale-de-insolventa-editia-a-iii-a
https://conferinte.juridice.ro/2018/02/08
https://evenimente.juridice.ro/2019/03/litigators.html
https://evenimente.juridice.ro/2019/03/litigators.html
https://www.universuljuridic.ro/smart-law-conferences-jurisprudenta-curtii-de-apel-bucuresti-dezbateri-si-solutii-practice/
https://www.universuljuridic.ro/smart-law-conferences-jurisprudenta-curtii-de-apel-bucuresti-dezbateri-si-solutii-practice/
https://www.universuljuridic.ro/smart-law-conferences-jurisprudenta-curtii-de-apel-bucuresti-dezbateri-si-solutii-practice/
https://www.universuljuridic.ro/conferinta-nationala-prevenirea-si-combaterea-spalarii-banilor-impactul-noii-legi-asupra-profesiilor-liberale
https://www.universuljuridic.ro/conferinta-nationala-prevenirea-si-combaterea-spalarii-banilor-impactul-noii-legi-asupra-profesiilor-liberale
https://www.universuljuridic.ro/conferinta-nationala-prevenirea-si-combaterea-spalarii-banilor-impactul-noii-legi-asupra-profesiilor-liberale


videocoferinţei în sistemul judiciar?”, 8 mai 
2020, https://evenimente.juridice.ro/2020/05/cum-a-fost-este
-posibila-implementarea-si-utilizarea-sistemului-de-videoco
nferinta-in-sistemul-judiciar-8-mai-2020-webinar.html 

 participarea la conferinţa on-line ,,Digitalizarea sistemului 
judiciar-implementarea, utilizarea, accesarea dosarului 
electronic”,14 mai 
2020, https://evenimente.juridice.ro/2020/05/digitalizarea-si
stemului-judiciar-implementarea-utilizarea-accesarea-dosaru
lui-electronic-14-mai-2020-webinar.html 

 participare la Conferinţa on-line Justiția azi – între probleme 
vechi și provocări noi, 1 iulie 2020, disponibilă la 
https://evenimente.juridice.ro/2020/06/justitia-azi-intre-prob
leme-vechi-si-provocari-noi-1-iulie-2020-online.html 

 participarea la Conferinţa naţională de drept penal al 
afacerilor, 8 iulie 2020, Bucureşti, cu tema ,,Unele aspecte 
din jurisprudența instanțelor privind infracțiunea de însușire 
fără drept a calității de autor al unei opere”, disponibilă 
la https://evenimente.juridice.ro/2020/06/conferinta-national
a-de-drept-penal-al-afacerilor-ed-8-7-9-iulie-2020-online.ht
ml 

 participarea la Conferința națională „Prevenirea și 
combaterea spălării banilor. Impactul noii legi asupra 
profesiilor liberale”, ediția a II-a, ONLINE, 29 ianuarie 2021 
disponibilă 
la https://www.universuljuridic.ro/conferinta-nationala-prev
enirea-si-combaterea-spalarii-banilor-impactul-noii-legi-asu
pra-profesiilor-liberale-editia-a-ii-a-online  

 participarea ca moderator la Conferinţa 
naţională LITIGATORS 2021. Probleme dificile de drept 
penal și procedură penală (ed. 6). Conferinţa Nicolae 
Volonciu/ 21 aprilie 2021 

 participare ca speaker la Conferinţa naţională ,, Prevenirea şi 
combaterea spălării banilor. Impactul noii legi asupra 
profesiilor liberale”, ediţia a IV-a, Bucureşti, 27 ianuarie 
2022  

 participare ca speaker la Conferinţa naţională Drept penal al 
afacerilor, Ediţia a XII-a, cu tema Reflectarea răspunderii 
penale a persoanei juridice în jurisprudența Curții de Apel 
București, 2 iunie 2022 

 
 

Permis(e) de conducere Categoria B, din anul 1998 
 

https://evenimente.juridice.ro/2020/05/cum-a-fost-este-posibila-implementarea-si-utilizarea-sistemului-de-videoconferinta-in-sistemul-judiciar-8-mai-2020-webinar.html
https://evenimente.juridice.ro/2020/05/cum-a-fost-este-posibila-implementarea-si-utilizarea-sistemului-de-videoconferinta-in-sistemul-judiciar-8-mai-2020-webinar.html
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https://evenimente.juridice.ro/2020/05/digitalizarea-sistemului-judiciar-implementarea-utilizarea-accesarea-dosarului-electronic-14-mai-2020-webinar.html
https://evenimente.juridice.ro/2020/06/conferinta-nationala-de-drept-penal-al-afacerilor-ed-8-7-9-iulie-2020-online.html
https://evenimente.juridice.ro/2020/06/conferinta-nationala-de-drept-penal-al-afacerilor-ed-8-7-9-iulie-2020-online.html
https://evenimente.juridice.ro/2020/06/conferinta-nationala-de-drept-penal-al-afacerilor-ed-8-7-9-iulie-2020-online.html
https://www.universuljuridic.ro/conferinta-nationala-prevenirea-si-combaterea-spalarii-banilor-impactul-noii-legi-asupra-profesiilor-liberale-editia-a-ii-a-online
https://www.universuljuridic.ro/conferinta-nationala-prevenirea-si-combaterea-spalarii-banilor-impactul-noii-legi-asupra-profesiilor-liberale-editia-a-ii-a-online
https://www.universuljuridic.ro/conferinta-nationala-prevenirea-si-combaterea-spalarii-banilor-impactul-noii-legi-asupra-profesiilor-liberale-editia-a-ii-a-online
https://mailtrack.io/trace/link/4f7defa544f77c846cff3488b857feb81bedaad5?url=http%3A%2F%2Flitigators.ro&userId=5471510&signature=4ceceb05c320c498
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https://mailtrack.io/trace/link/4f7defa544f77c846cff3488b857feb81bedaad5?url=http%3A%2F%2Flitigators.ro&userId=5471510&signature=4ceceb05c320c498


 
 

       Data: 08.01.2023 


