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CURRICULUM VITAE 
 

 

Nume  Dan OANCEA 

Grad didactic Profesor universitar (Catedra/Departamentul de Drept Public, 01.10.2009 - 
prezent) 

Studii  Licenţa în drept, Universitatea Bucureşti (1982) 

Doctorat în drept, Universitatea Bucureşti  (1991) 

 

Alte activităţi 
profesionale 

 

 

 

Alte activităţi 
profesionale 
(activitate 
didactică, 
ştiinţiifică  şi 
academică) 

 

Avocat titular al Cabinetului individual de avocat „Oancea Dan” din Bucureşti 
- 01.01.1996 – prezent 

 

- profesor universitar- disciplinele „Introducere în Dreptul Roman”, „Teoria 
obligaţiilor în Dreptul Roman” şi „Istoria statului şi dreptului românesc” la 
Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti – 01.10.2009 - prezent 

- Colaborator extern, în calitate de conducător de seminar la disciplinele 
“Drept roman” şi “Istoria statului şi dreptului românesc” la Facultatea de 
Drept a Universităţii din Bucureşti (sub coordonarea dlui. prof. univ. dr. Emil 
Molcuţ) - 1985/1986 - 1986/1987 

- asistent universitar la disciplinele la disciplinele “Drept roman” şi “Istoria 
statului şi dreptului românesc” la Facultatea de Drept a Universităţii din 
Bucureşti - 1987/1988 – 1990/1991 

- lector universitar la disciplinele la disciplinele “Drept roman” şi “Istoria 
statului şi dreptului românesc” la Facultatea de Drept a Universităţii din 
Bucureşti - 1991/1992 – 01.02.1999 

- conferenţiar universitar la disciplinele la disciplinele “Drept roman” şi 
“Istoria statului şi dreptului românesc”, iar din anul universitar 2008/2009 la 
disciplinele „Introducere în Dreptul Roman”, „Teoria obligaţiilor în Dreptul 
Roman” şi „Istoria statului şi dreptului românesc” la Facultatea de Drept a 
Universităţii din Bucureşti – 01.02.1999 – 30.09.2009 

- cadru didactic titular la disciplina “Drept privat roman” la Facultatea de 
Drept a Institutului de Drept şi Relaţii Internaţionale “Nicolae Titulescu” din 
Bucureşti (actualmente “Universitatea Nicolae Titulescu”) - 1991 – 2002  

- cadru didactic (conducere seminare) la disciplina “Drept roman” la 
Facultatea de Drept a Universităţii Ecologice din Bucureşti (titular curs: prof. 
univ. dr. Emil Molcuţ) - în anul universitar 1990/1991  

- cadru didactic titular la disciplina "Drept privat roman” la Facultatea de 
Drept a Universităţii "Columna" din Bucureşti - în anul universitar 1991/1992 

-  cadru didactic titular la disciplina "Drept privat roman” la Facultatea de 
Drept nr. 1 din Bucureşti - 1992 - 1995 

- cadru didactic titular la disciplina "Drept roman” la Facultatea de Drept a 
Universităţii Independente “Titu Maiorescu” din Bucureşti - 1995 - 1997  

- director proiect  cercetare în baza convenţiei de cercetare/grant 
internaţională cu Groupement de Recherche sur les Institutions et le Droit de 
l’Aménagement de l’Urbanisme et de l’Habitat (G.R.I.D.A.U.H.) din cadrul 
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Universităţii Paris I Panthéon – Sorbonne, cu tema  “La législation roumaine 
après 1989 relative au dédommagement des personnes dépossédées de leur 
propriété. Analyse spéciale relative aux minorités nationales” - 2008 

   

Organizaţii 
profesionale 

- Vicepreşedinte al Uniunii Naţionale a Barourilor din România – 2011 – 
prezent 

- Membru al Comisiei Permanente a Uniunii Naţionale a Barourilor din 
România – 2011 – prezent 

- Consilier în Uniunea Naţională a Barourilor din  România – 2007 – prezent 

- Membru al Baroului Bucureşti (fostul Colegiu de Avocaţi)– 1983 - prezent 

- Membru al Baroului Prahova (fostul Colegiu de Avocaţi) – 15.09.1982 – 
07.03.1983 

- Directorul Departamentului de Drept Public al Facultăţii de Drept a 
Universităţii din Bucureşti – 2011 - prezent 

- Membru in Consiliul Facultăţii de Drept a Universităţii  

din Bucureşti – 2007 - prezent 

- Membru al Senatului Universităţii din Bucureşti – 2008 - prezent 

- Membru al Prezidiului Senatului Universităţii din Bucureşti – 2012- prezent 

- Preşedintele Comisiei de regulamente, incompatibilităţi şi avizare a titlurilor 
onorifice a Senatului Universităţii din Bucureşti – 2012 - prezent 

- Şeful catedrei de Drept Public din cadrul Facultăţii de Drept a  

Universităţii din Bucureşti – 2008 - 2011 

- membru fondator al Institutului de Drept şi Relaţii Internaţionale “Nicolae 
Titulescu” din Bucureşti (actualmente “Universitatea Nicolae Titulescu”) – din 
anul 1991  

Limbi străine Engleză - foarte bine, Germană - foarte bine 

Contact Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti  
Bd. M. Kogălniceanu nr. 36 - 46, Sector 5, Bucureşti, RO – 050107 

Telefon: 021.3157187 

e-mail  dan.oancea@drept.unibuc.ro 
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