
1 

 

 

 
 

Curriculum vitae 
Europass 

 

Informaţii personale 

 
Nume / Prenume 

 
Dinu S. Claudiu Constantin 

 
Adrese 

 
Str. Independenţei, nr. 58, or. Urlaţi, jud. Prahova, cod 106300 (domiciliu) 
Str. Lalelelor, nr. 15A, comuna Snagov, sat Snagov, jud. Ilfov (adresă corespondenţă – 
reşedinţă) 

 
Telefoane 

 
Telefon fix 
 
0244.271694 

 
Mobil: 

 
0723.633.665 (personal), 
0721.222.709 (birou) 
0734.261.877 

E-mail(uri) claudiu.dinu@presidency.ro, claudiu-constantin.dinu@drept.unibuc.ro, 
claudiudinu10@gmail.com  

Naţionalitate română 
Data naşterii 

Locul naşterii 
Starea civilă 

Stagiu militar 

02 ianuarie 1976 
Ploieşti 
Căsătorit 
Satisfăcut  

Sex Masculin 
 

 

Domeniul ocupaţional 

• activitate didactică universitară în domeniul Dreptului procesual civil 
• activitate specifică profesiei de avocat (în prezent suspendat din activitate datorită incompatibilităţii) 
• activitate specifică funcţiei de demnitate publică (atribuţii juridice) în cadrul Departamentului Constituţional 

Legislativ – Administraţiei Prezidenţiale 
• activitate specifică calităţii de arbitru în cadrul Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera 

de Comerţ şi Industrie a României (în prezent suspendat din activitate datorită incompatibilităţii) 
 

mailto:claudiu.dinu@presidency.ro
mailto:claudiu-constantin.dinu@drept.unibuc.ro
mailto:claudiudinu10@gmail.com
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Experienţa profesională 

1 ianuarie 2013 – prezent 
Consilier Prezidenţial în cadrul Administraţiei Prezidenţiale (Palatul Cotroceni, Bulevardul Geniului nr. 1-3, 
Sector 6 - Bucureşti - Romania, cod poştal 060116) – Departamentul Constituţional Legislativ 
 
1 octombrie 2012 – prezent 
Lector universitar doctor în cadrul Universităţii din Bucureşti, Facultatea de Drept (Bucureşti, Bd. M. 
Kogălniceanu, 36-46, sect. 5, cod 050107) – Predare în domeniul Organizării şi eticii profesiilor juridice/judiciare 
şi în domeniul Dreptului procesual civil 
 
Ianuarie 2012 – prezent 
Arbitru în cadrul Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a 
României (Bd. Octavian Goga nr. 2, Sector 3, Bucureşti, 030982, România) 
 
1 octombrie 2010 – decembrie 2011 
Asistent manager în cadrul echipei de implementare a proiectului „Fii pregătit pentru cariera ta!”, ID proiect 
POSDRU/22/2.1/G/40844, proiect  cofinanţat din Fondul Social European, Programul  Operaţional Sectorial 
pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 2, Domeniu major de intervenţie 2.1 – 
„Tranziţie de la şcoală la viaţa activă”; beneficiar Universitatea din Bucureşti (Bucureşti, Bd. M. Kogălniceanu, 36-
46, sect. 5, cod 050107) 
 
24 aprilie 2010 – prezent 
Admis în calitate de cercetător ştiinţific (bursier) în cadrul proiectului: „Parteneriatul universitar în cercetare – 
un pas înainte spre o şcoală postdoctorală a viitorului”, beneficiar: Universitatea din Craiova, parteneri: 
Universitatea din Bucureşti şi Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu - Proiect cofinanţat din Fondul Social 
European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013  
 
2011- prezent 
Lector formator - Susţinut prelegeri (cursuri) în cadrul Institutului Notarial Român (str. General Berthelot, nr. 
41, sector 1, Bucureşti ) –predare Drept procesual civil 
 
8 martie 2009 – prezent 
Lector formator - Susţinut prelegeri (cursuri) în cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea 
Avocaţilor (Calea Văcăreşti nr. 185, sector 4, Bucureşti ) –predare Drept procesual civil 
 
15 aprilie 2009 – prezent  
Consilier de Stat în cadrul Administraţiei Prezidenţiale (Palatul Cotroceni, Bulevardul Geniului nr. 1-3, Sector 6 - 
Bucureşti - Romania, cod poştal 060116) – Departamentul Constituţional Legislativ 
  
2005 – 1 octombrie 2012  
asistent universitar -  Catedra de drept privat (funcţie de bază), specializarea Drept procesual civil, titular curs 
prof. univ. dr. Viorel Mihai Ciobanu, Facultatea  de Drept, Universitatea  din Bucureşti (bd.  M. Kogălniceanu 
nr.36-46, sector 5, cod poştal 050107, Bucureşti, România) – condus activitate de seminarii Drept procesual civil 
 
2008 – prezent    
Funcţie de lector  universitar (din 2008) -  Catedra de drept privat ( colaborare/cumul), specializarea Drept 
procesual civil, predare curs Drept procesual civil zi şi ID şi condus activitatea de seminarii;  predare cursuri de 
master Drept procesual civil aprofundat şi Medierea litigiilor civile – Universitatea Titu Maiorescu Bucureşti – 
Facultatea de Drept  (Calea Văcăreşti nr. 187, sector 4, Bucureşti) 
Condus seminarii şi  predare curs în cadrul Universităţii Titu Maiorescu Bucureşti – Facultatea de Administraţie 
Publică (din 2008) – în Domeniul Drept procesual civil –zi 
 
2003 –2005 
Preparator universitar - Catedra de drept privat (funcţie de bază), specializarea Drept procesual civil, titular 
curs prof. univ. dr. Viorel Mihai Ciobanu, Facultatea  de Drept, Universitatea  din Bucureşti (bd.  M. Kogălniceanu 
nr.36-46, sector 5, cod poştal 050107, Bucureşti, România) – condus activitate de seminarii Drept procesual civil 
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Preparator universitar - Catedra de drept privat ( colaborare/cumul), specializarea Drept procesual civil, 
Universitatea Titu Maiorescu Bucureşti – Facultatea de Drept  (Calea Văcăreşti nr. 187, sector 4, Bucureşti) 
 
2001 - 2003 
Avocat stagiar  la Cabinet de Avocat „ Dercaci Nicolae” Ploieşti, membru în Baroul  Prahova 
 
ianuarie 2004 
Înfiinţare Cabinet de Avocat „Dinu Claudiu Constantin” (str. Independenţei, nr. 58, or. Urlaţi, jud. Prahova), 
membru Baroul Prahova, avocat definitiv titular 
 
2005 – 2009  
Deschidere birou în cadrul Baroului Bucureşti, Cabinet de Avocat „Dinu Claudiu Constantin” (bd. Mircea Voda, nr. 
44, Bucureşti, sector 3) şi deschidere sediu secundar în cadrul Baroului Bucureşti, Cabinet de Avocat „Dinu 
Claudiu Constantin” (str. I.L. Caragiale, nr. 21, sector 2, Bucureşti) 
 

Educaţie şi formare 
 
aprilie 2010 – martie 2013 
Absolvent al Şcolii Postdoctorale de Drept din cadrul Facultăţii de Drept, Universitatea din Bucureşti – 
lucrare postdoctorală  „Procedurile speciale în noul Cod de procedură civilă”. 
 
noiembrie 2009  
Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” Bucureşti – Colegiul Naţional de Apărare – absolvent curs 
postuniversitar „Securitate şi buna guvernare” (Şoseaua Panduri, nr. 68-72, sector 5, Bucureşti) 
 
mai 2009  
Titlul de doctor în drept, specializarea Drept procesual civil, în urma susţinerii, în şedinţă publică, a tezei de 
doctorat cu tema „Normele de procedură civilă”, coordonator ştiinţific prof. univ. dr. Viorel Mihai Ciobanu 
 
ianuarie 2008 - prezent 
Membru fondator – Centrul de procedură civilă din cadrul Facultăţii de Drept, Universitatea din Bucureşti 
 
2004 – 2005 
Absolvent al modulului „Psihopedagogie şi metodică”, Facultatea  de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei”, 
Universitatea din Bucureşti (Şoseaua Panduri nr. 90, sector 5, Bucureşti) 
 
1995 – 1999 
Licenţiat în drept, Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, (bd.  M. Kogălniceanu nr.36-46, sector 5, cod 
poştal 050107, Bucureşti, România) 
 
1990 – 1994 
Absolvent Liceul teoretic Urlaţi, specializarea matematică – fizică (Str. 1 Mai, nr. 30, DJ102C, or. Urlaţi, cod 106300) 
 
 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

Limba maternă româna 

Limbi  străine cunoscute  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 
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  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba  FR  Bine FR Bine FR Bine FR Bine FR Bine 

Limba  EN Bine EN Bine EN Mediu EN Mediu EN Mediu 

Competenţe şi abilităţi 
sociale 

personalitate plăcută, jovială, puternică, calmă, care interacţionează uşor cu mediul social 
 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

foarte bun organizator, capacitate mare de  concentrare şi de a  capta atenţia auditoriului 

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

programare, navigare internet, baze de date, sisteme, network, tehnoredactare, windows 
 

 

Articole şi lucrări publicate  

 
„Restrângerea executării silite”, împreună cu M. Dinu, în Revista Română de Executare Silită nr. 4/2013 

 
„Aspecte procesuale cu privire la intervenţia 

creditorilor în cursul executării silite pornite de un alt creditor”, în Revista Română de executare Silită nr. 3/2013 
  

„Drept procesual civil. Drept execuţional civil. Arbitraj. Drept notarial – curs de bază pentru licenţă şi masterat, 
seminare şi examene” – curs, V.M.Ciobanu, T.C. Briciu, C.C. Dinu, Ed. Naţional, Bucureşti 2013 

 

„Aspecte de noutate privitoare la hotărârea arbitrală în lumina noului Cod de procedură civilă”, în Pandectele 
Române nr. 8/2013, ISSN: 1582-4756 

 

„Procedura ordonanţei de plată”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, iunie 2013, ISBN 978-606-673-126-3 

„Proceduri speciale în noul Cod de procedură civilă”, Editura Universul Juridic, Bucureşti 2013, ISBN 978-606-673-
038-9 

„Consideraţii cu privire la procedura ordonanţei preşedinţiale în lumina Noului Cod de procedură civilă” în Curierul 
Judiciar nr. 9/2012 

 

„Aparenta neconstituţionalitate a unor dispoziţii legale din Noul Cod de procedură civilă”, în Repere actuale din 
jurisprudenţa Curţii Constituţionale, publicată la Ed.  Indaco Systems, Bucureşti 2012, împreună cu M. Dinu 

 

„Unele aspecte cu privire la titlurile executorii reglementate în materia procedurilor civile  speciale din noul Cod de 
procedură civilă” – în Revista română de executare silită nr. 1/2012 

 

„Aspecte teoretice şi practice cu privire la procedura divorţului în Noul Cod de procedură civilă” în revista Română 
de Drept Privat nr. 2/2012 

 

„Impactul noului Cod civil asupra unor instituţii de drept procesual civil”, împreună cu V. M. Ciobanu si T.C. Briciu, în 
Revista Română de Drept Privat nr. 1/2012 

 

„Aspecte de noutate cu privire la procedura ordonanţei de plată reglementată în Noul cod de procedură civilă”, 
Analele Universităţii din Bucureşti, secţiune a Drept, nr. III-2011 (iulie-septembrie) 
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„The new aspect of the judical bail in the new code of civile procedure” – articol publicat în volumul Conferinţei 
internaţionale „Educaţie şi creativitate pentru o societate bazată pe cunoaştere” –ediţia a V-a, 11-12 noiembrie 2011, 

Ed. Universităţii Titu Maiorescu 

 

„Aspecte noi privind procedurile speciale în procesul civil” – articol susţinut la Timişoara la Conferinţa naţională a 
noilor coduri ale României –publicat în volumul conferinţei –  mai 2011 , Ed. Universul Juridic 

 

 „Aspecte generale cu privire la procedurile speciale instituite de Noul Cod de procedură civilă” în volumul 
Conferinţei internaţionale bienale de la Timişoara, Ed. Universul Juridic, 2011, ISSN 2067-3841 

 

„Procedura cu privire la cererile cu valoare redusa in contextul Noului Cod de procedura civila” în Revista Română 
de Drept Privat nr. 3/2011 

 

„Reforma sistemului judiciar. Modificările Codului de procedura civila şi a legislaţiei conexe aduse prin Legea nr. 
202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea soluţionării proceselor” –în colectiv cu V.M.Ciobanu, T.Briciu, în 

Revista Română de Drept Privat nr. 6/2010 

 

„Implicaţiile adoptării Legii nr. 177 din 28 septembrie 2010 privind organizarea şi funcţionarea Curţii 
Constituţionale, a Codului de procedură civilă şi a Codului de procedură penală a României în angrenajul procesului 

civil”, în Revista Română de Drept Privat nr. 5/2010 

 

„Consideraţii asupra caracterului de titlu executoriu al contractului de asistenta juridica si formalităţile necesare in 
vederea punerii in executare silita a acestuia” în Revista Română de Drept Privat nr. 5/2009 

 

„Analiză comparativă între instituţia decăderii şi a perimării”- în colaborare, în revista „Proexcelsior” – anul I, nr. 
1/2009, Ed. Universul Juridic, Bucureşti 

 

„Opinie legală privind valorificarea drepturilor conferite de deciziile de primire în profesie neurmate de încetarea 
stării de incompatibilitate în termenul prevăzut de lege” – la solicitarea UNBR –pe www.unbr.ro, octombrie 2009  

 

„Normele de procedură civilă în timp”, în Liber amicorum – studii juridice în onoarea prof. dr. Nicolae Popa, editura 
Hamangiu, Bucureşti 2009 

 

„Normele de procedură civilă”, Ed. Universul  Juridic, Bucureşti, 2009 

  

„Consideraţii cu privire la aplicarea normelor de procedură civilă generale în raport cu normele de procedură civilă 
speciale” – Revista română de drept privat, nr 4/2007 

  

„Drept procesual civil. Culegere de speţe şi grile pentru seminarii” , în colaborare ed. C.H.Beck, Bucureşti (2008 ediţia 
I şi 2010 ediţia II) 

 

„Codul de procedură civilă şi legile conexe” , Ed. C. H. Beck, Bucureşti (2008) 

 

http://www.unbr.ro/
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„Implicaţii practice ca urmare a admiterii, de către Curtea Constituţionala, a excepţiei de neconstituţionalitate a 
dispoziţiilor art. 3731 c. pr. civ., astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 13 din Legea nr. 459/2006” – Revista 

română de drept privat nr. 3/2009 

 

„Normele de procedură civilă în contextul normativ general. Evoluţie, delimitare şi specializare în raport cu normele 
de drept civil” – Analele Universităţii din Bucureşti - Drept nr. III-IV/2008 

 

„Timpul şi norma de procedură civilă”, Revista de Drept Privat nr. 2/2010 
 

Participare la conferinţe, seminare, comunicări ştiinţifice, decorări 
 
21-22 februarie 2014 
Participare la Bucureşti, la Conferinţa „Probleme dificile de procedură civilă” – ediţia a II-a, organizată de juridice.ro şi 
Societatea de Ştiinţe Juridice – susţinerea unui material referitor la „Procedura specială a ordonanţei preşedinţiale şi 
a ordonanţei de plată.” 
 
24-25 ianuarie 2014 
Participarea la Oradea la Conferinţa "Înţelegerea şi aplicarea Noului Cod de procedură civilă" organizată de Revista 
Română de drept Privat, Editura Universul Juridic, Baroul Bihor  – susţinerea unui material referitor la „Procedura 
ordonanţei de plată ” 
 
19 octombrie 2013 
Participarea la Baia Mare la Conferinţa "Înţelegerea şi aplicarea Noului Cod de procedură civilă" organizată de Revista 
Română de drept Privat, Editura Universul Juridic, Baroul Maramureş  – susţinerea unui material referitor la „Aspecte 
dificile în materia procedurilor civile speciale” 
 
12 octombrie 2013 
Participarea la Giurgiu la Conferinţa " Înţelegerea şi aplicarea Noului Cod de procedură civilă" organizată de Revista 
Română de drept Privat, Editura Universul Juridic, Baroul Giurgiu  – susţinerea unui material referitor la „Aspecte 
dificile în materia procedurilor civile speciale” 
 
28 septembrie 2013 
Participarea la Bucureşti la Conferinţa "Executarea silită în reglementarea Noului Cod de procedură civilă" organizată 
de Revista Română de Executare Silită şi Editura Universul Juridic – susţinerea unui material referitor la „Aspecte 
procesuale cu privire la intervenţia creditorilor în cursul executării silite pornite de un alt creditor” 
 
14 iunie 2013 
Participarea la Braşov la Conferinţa "Noul Cod civil şi Noului Cod de procedură civilă" organizată de Revista Română de 
Drept Privat şi Editura Universul Juridic – susţinerea unui material referitor la „Aspecte procesuale referitoare la 
primul termen la care părţile sunt citate legal” 
 
17 mai 2013 
Participarea la Cluj-Napoca la Conferinţa "Noul Cod civil şi Noului Cod de procedură civilă" organizată de Revista 
Română de Drept Privat şi Editura Universul Juridic – susţinerea unui material referitor la „Efectele procesuale ale 
estimării, de către judecător, a duratei cercetării procesului” 
 
19 aprilie 2013 
Participarea la Bacău la Conferinţa "Cunoaşterea, înţelegerea şi aplicarea Noului Cod de procedură civilă" organizată 
de Institutul Naţional de Pregătire şi Perfecţionare a Avocaţilor (I.N.P.P.A.), Uniunea Naţională a Barourilor din 
România (U.N.B.R.) şi Editura Universul Juridic – susţinerea unui material referitor la „Ordonanţa de plată şi 
procedura evacuării  în lumina Noului Cod de procedură civilă” 
 
13 aprilie 2013 
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Participarea la Bucureşti la Conferinţa "Cunoaşterea, înţelegerea şi aplicarea Noului Cod de procedură civilă" 
organizată de Institutul Naţional de Pregătire şi Perfecţionare a Avocaţilor (I.N.P.P.A.), Uniunea Naţională a Barourilor 
din România (U.N.B.R.) şi Editura Universul Juridic – susţinerea unui material referitor la „Ordonanţa de plată şi 
procedura evacuării  în lumina Noului Cod de procedură civilă” – moderator conferinţă 
 
6 aprilie 2013 
Participarea la Constanţa la Conferinţa "Cunoaşterea, înţelegerea şi aplicarea Noului Cod de procedură civilă" 
organizată de Institutul Naţional de Pregătire şi Perfecţionare a Avocaţilor (I.N.P.P.A.), Uniunea Naţională a Barourilor 
din România (U.N.B.R.) şi Editura Universul Juridic – susţinerea unui material referitor la „Ordonanţa de plată  în 
lumina Noului Cod de procedură civilă” 
 
5 aprilie 2013 
Participare la Bucureşti la Conferinţa „Noul Cod de procedură civilă la început de drum” organizată de Universitatea 
Titu Maiorescu în colaborare cu Editura Hamangiu – susţinerea unui material cu privire la „Aspecte de noutate în 
materia procedurilor civile speciale : ordonanţa de plată, cereri cu valoare redusă, evacuarea din imobilele folosite 
sau ocupate fără drept” 
 
22-23 martie 2013 
Participarea la Craiova la Conferinţa "Cunoaşterea, înţelegerea şi aplicarea Noului Cod de procedură civilă" organizată 
de Institutul Naţional de Pregătire şi Perfecţionare a Avocaţilor (I.N.P.P.A.), Uniunea Naţională a Barourilor din 
România (U.N.B.R.) şi Baroul Dolj şi Editura Universul Juridic – susţinerea unui material referitor la „Ordonanţa de 
plată  în lumina Noului Cod de procedură civilă” 
 
8-9 februarie 2013 
Participarea la Bucureşti la Conferinţa "Probleme dificile de procedură civilă" organizată de juridice.ro, Institutul 
Naţional de Pregătire şi Perfecţionare a Avocaţilor (I.N.P.P.A.), Ministerul Culturii – susţinerea unui material referitor la 
„Aspecte procedurale dificile în materia procedurilor civile speciale” 
 
18-19 ianuarie 2013 
Participarea la Oradea la Conferinţa "Cunoaşterea, înţelegerea şi aplicarea Noului Cod de procedură civilă" organizată 
de Institutul Naţional de Pregătire şi Perfecţionare a Avocaţilor (I.N.P.P.A.), Uniunea Naţională a Barourilor din 
România (U.N.B.R.) şi Baroul Bihor, în colaborare cu Facultatea de Drept a Universităţii din Oradea şi Editura Universul 
Juridic – susţinerea unui material referitor la „Aspecte de noutate în materie de probe în lumina Noului Cod de 
procedură civilă” 
 
22 septembrie 2012 
Participare la Giurgiu la Conferinţa „Înţelegerea şi aplicarea noului Cod de procedură civilă” organizată de Editura 
Universul Juridic, INPPA şi Baroul Giurgiu – susţinerea unui material referitor la „Aspecte practice, dificile în materia 
procedurilor civile speciale reglementate de Noul Cod de procedură civilă” 
 
6-7 septembrie 2012 
Participare la Bucureşti la Conferinţa Internaţională „Tendinţe moderne în arbitrajul comercial internaţional” 
organizată de Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti – susţinerea unui material referitor la „Hotărârea 
arbitrală” 
 
19 iunie 2012 
Participare la Bucureşti la Conferinţa „Executarea silită potrivit NCPC”, organizată de juridice.ro şi Camera de Comerţ şi 
Industrie a României– susţinerea unui material referitor la „Titlurile executorii în materia procedurile civile speciale 
reglementate în NCPC” 
 
25-26 mai 2012 
Participare la Constanţa la Conferinţa „Cunoaşterea, înţelegerea şi  noilor coduri fundamentale ale României (Noul 
Cod civil şi Noul Cod de procedură civilă), organizată de I.N.P.P.A., Baroul Constanţa şi Facultatea de Drept din cadrul 
Universităţii „Ovidius” din Constanţa – susţinerea unui material referitor la trei proceduri speciale reglementate de 
NCPC : „Procedura evacuării din imobilele deţinute sau ocupate fără drept, procedura privitoare la înscrierea 
drepturilor dobândite în temeiul uzucapiunii; procedura cu privire la cererile de valoare redusă” 
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24-26 februarie 2012 
  Participarea la Simpozionul organizat, în localitatea Moroeni, jud. Dâmboviţa, de Uniunea Naţională a Executorilor 
Judecătoreşti – Camera Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti – privitor la „Aspectele de 
noutate privitoare la executarea silită aduse de Noul Cod civil şi Noul Cod de procedură civilă” 

 
17-18 februarie 2012 
Participarea la Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti la Conferinţa „Reglementări fundamentale în Noul Cod 
Civil şi în Noul Cod de Procedură Civilă” – susţinerea unui material (în coautorat) referitor la „Implicaţiile noului Cod 
civil asupra condiţiilor de exerciţiu ale acţiunii civile” şi a unui material ca autor unic privitor la „Procedura divorţului 
în Noul Cod de Procedură Civilă.” 
 
20 – 21 ianuarie 2012 
Participare la Oradea la Conferinţa „Cunoaşterea, înţelegerea şi  noilor coduri fundamentale ale României (Noul Cod 
civil şi Noul Cod de procedură civilă), organizată de I.N.P.P.A. şi Baroul Bihor – susţinerea unui material referitor la 
„Impactului noului Cod civil asupra unor instituţii de drept procesual civil” 
 
25 noiembrie 2011 
Participare la Poiana Braşov la Conferinţa „Cunoaşterea, înţelegerea şi  noilor coduri fundamentale ale României (Noul 
Cod civil şi Noul Cod de procedură civilă), organizată de I.N.P.P.A. – susţinerea unui material referitor la „Impactului 
noului Cod civil asupra unor instituţii de drept procesual civil” 
 
11-12 noiembrie 
Participare la Bucureşti, cu material scris în limba engleză, la Conferinţa Internaţională Educaţie şi creativitate pentru o 
societate bazată pe cunoaştere” (Education and creativity for a knowledge-based society), secţiunea drept, ediţia V 
 
1 noiembrie 2011 

Participare la Bucureşti, la cea de a patra ediţii a Conferinţei  „Zilei Profesiilor Liberale din România” – Tema „Profesiile 
liberale şi concurenţa” – susţinere material pe tema conferinţei 
 
9-10 septembrie 2011 
Participare la Piteşti la Conferinţa „Cunoaşterea, înţelegerea şi aplicarea noilor coduri fundamentale ale României”, 
organizată de Baroul Argeş, I.N.P.P.A., Editura Universul Juridic – invitat la secţiunea Procedură civilă – susţinerea unui 
material referitor la „Procedurile speciale în Noul Cod de procedură civilă” 
 
3-4 septembrie 2011 
Participare la Giurgiu, la Conferinţa „Cunoaşterea, înţelegerea şi aplicarea noilor coduri fundamentale ale României”, 
organizată de Baroul Giurgiu, I.N.P.P.A., Editura Universul Juridic si juridice.ro  – invitat la secţiunea Procedură civilă – 
susţinerea unui material referitor la „Procedurile speciale în Noul Cod de procedură civilă” 
 
24-25 iunie 2011  
Participare la Constanţa, la Conferinţa „Cunoaşterea, înţelegerea şi aplicarea noilor coduri fundamentale ale 
României”, organizată de Baroul Constanţa., I.N.P.P.A., Editura Universul Juridic si juridice.ro  – invitat la secţiunea 
Procedură civilă – susţinerea unui material referitor la „Procedurile speciale în Noul Cod de procedură civilă” 
 
26-28 mai 2011  
Participare la Timişoara, la Conferinţa Naţională a Noilor Coduri al ale României, conferinţă organizată Centrul 
European de Studii si Cercetări Juridice în colaborare cu Facultăţile de Drept din cadrul Universităţii de Vest din 
Timişoara şi a Universităţii Bucureşti, cu sprijinul Asociaţiei romane de ştiinţe penale, Institutul National de 
Perfecţionare Profesională a Avocaţilor – INPPA si a Centrului teritorial I.N.P.P.A Timişoara . Invitat la secţiunea Drept 
privat – Drept procesual civil. Expunerea unei teme cu privire la „Aspectele de noutate în Procedurile speciale în Noul 
Cod  de Procedură Civilă” 
 
14 mai 2011  
Participare la Baia Mare, la Conferinţa „Mica reformă. Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea 
soluţionării proceselor. Expuneri. Probleme practice generate de aplicarea noilor dispoziţii legale.”, organizată de 
Baroul Maramureş in colaborare cu I.N.P.P.A. – invitat la secţiunea Procedură civilă – susţinerea unui material referitor 

http://www.uvt.ro/academic/facultati/drept/
http://www.uvt.ro/academic/facultati/drept/
http://drept.unibuc.ro/
http://www.arsp.ro/
http://www.inppa.ro/home.php
http://www.inppa.ro/home.php
http://www.baroul-timis.ro/
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la „Reforma sistemului judiciar. Masuri privind accelerarea judecăţilor si unificarea practicii judiciare adoptate prin 
Legea nr. 202/2010”. 
 
16 aprilie 2011  
Participare la Băile Olăneşti, la Conferinţa „Mica reformă. Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea 
soluţionării proceselor. Expuneri. Probleme practice generate de aplicarea noilor dispoziţii legale.”, organizată de 
Baroul Vâlcea in colaborare cu Baroul Argeş, I.N.P.P.A. şi juridice.ro – invitat la secţiunea Procedură civilă – susţinerea 
unui material referitor la „Reforma sistemului judiciar. Masuri privind accelerarea judecăţilor si unificarea practicii 
judiciare adoptate prin Legea nr. 202/2010”. 
 
18-19 martie 2011  
Participare la Constanţa, la Conferinţa „Mica reformă. Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea 
soluţionării proceselor. Expuneri. Probleme practice generate de aplicarea noilor dispoziţii legale.”, organizată de 
Baroul Constanţa,  I.N.P.P.A. si juridice.ro  – invitat la secţiunea Procedură civilă – susţinerea unui material referitor la 
„Noutăţile legislative aduse de Legea 202/2010 în materie procesual civilă.” 
 
21 ianuarie 2011 
Participare la Craiova, la Conferinţa „Mica reformă pe larg. Explicaţii şi probleme” organizată de U.N.B.R, Baroul Dolj şi 
I.N.P.P.A., juridice.ro – invitat la secţiunea Procedură civilă – susţinerea unui material referitor la „Noutăţile legislative 
aduse de Legea 202/2010 în materie procesual civilă.” 
 
28-30 octombrie 2010 
Participare la Timişoara, la Conferinţa internaţională bienală, ediţia a VIII-a, organizată de Facultatea de Drept şi Ştiinţe 
Administrative din cadrul Universităţii de Vest Timişoara şi Centrul European de Studii şi Cercetări Juridice Timişoara – 
invitat la secţiunea a II-a/Drept civil unde am susţinut materialul având ca temă „General aspect regarding the Special 
Procedures established by the New Civil procedure Code” 
 
17 decembrie 2009  
Decorat de Preşedintele României Traian Băsescu cu „Ordinul naţional serviciu credincios în grad de cavaler” 
 
17 septembrie 2009 
Participare la Conferinţă naţională organizată cu prilejul împlinirii a 150 de ani de la înfiinţarea Facultăţii de Drept din 
Bucureşti - Izvoarele obligaţiilor civile în lumina noului Cod Civil şi implicaţiile noului Cod de Procedură Civilă asupra 
desfăşurării procesului civil 
 
5 iulie 2009 
Decorat de către Majestatea sa  Regele Albert al II-lea al belgienilor cu ordinul „Commandeur de l’ordre de la 
couronne” 
 
10-14 iunie 2009  
Participare la seminarul organizat cu ocazia vizitei oficiale a grefei Curţii europene a dreptului omului având ca teme 
regimul privind restituirea proprietăţilor, neexecutarea deciziilor definitive şi durata excesivă a procedurilor judiciare, 
incidente în cauzele aflate pe rolul acestei instanţe. 
 
27-29 mai 2009 
Participare la Adunarea generală a Reţelei europene a consiliilor judiciare, ediţia a VII-a, organizată de Consiliul 
Superior al Magistraturii din România, având ca temă “Transparenţă si acces la justiţie” 
 
 
Permis  de conducere 

• posesor permis de conducere categoria A, B 
• certificat internaţional de conducător de ambarcaţiune de agrement cu motor clasa B 
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