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Grad didactic profesor universitar 

Studii 

 

- Licenţiat al Facultăţii de Drept, Universitatea din Bucureşti 

în 1966. Examenul de stat promovat cu media 10,00 

Doctor în drept (specialitatea Drept penal) - 1977 

Activitate didactică 

şi academică  

 

 

- 1966 - 1 noiembrie şi în prezent – cadru didactic la 

Facultatea de Drept , Universitatea din Bucureşti, la Catedra 

de Drept penal, îndeplinind pe rând funcţiile:  

- preparator: 1966 - 1969;  

- asistent: 1969 - 1977;  

- lector:  1977 - 1990;  

- conferenţiar:  1990 - 1993;  

- profesor:  1993 - 2011  

- profesor emerit al Univ. din București: 2011 – prezent 

- De la 1 iulie 1992 şi până la 8 februarie 2008 am îndeplinit 

funcţia de prodecan al Facultăţii de Drept; 

- Sunt conducător de doctorat în domeniul Drept – 

specializarea Drept penal începând din anul 1998; 

- Predau  cursul de Drept penal partea generală la o serie de 

studenți din anul al II-lea – licență; 

- Predau cursul și conduc dezbateri la Masterul Carieră 

judiciară – disciplina drept penal – tematica „Individualizarea 

sancțiunilor de drept penal”;  

- Predau cursul și conduc dezbateri la Masterul Științe penale 

– tematica „Unitatea și pluralitatea de infracțiuni”. 

Activitate ştiinţifică  

şi de cercetare 

 

- Prezentarea a peste 65 comunicări la sesiuni ştiinţifice în 

facultate; universitate în cadrul Uniunii Juriştilor, a Societăţii 

de Drept penal; 

- Participarea la cursurile internaţionale de Drept comparat, 

Pescara, Italia, 1972; 

- Participarea cu referat la zilele franco-române, ediţia a IX a 

Paris-Bordeaux, 1994, 21-25 septembrie; 

- Participarea cu referat la Colocviul internaţional cu tema 

„Corpus juris ca bază a unui drept penal european”  Trier, 

Germania (3 - 8 martie 1999); 

- Participarea cu referat la lucrările seminarului juridic 

internaţional cu tema „Corpus juris şi protecţia intereselor 

financiare ale Uniunii Europene” ce a avut loc la București 

între 25 – 26 mai 2000; 



- Participare cu referat la Conferința internațională „Noua 

legislație penală: tradiție, recodificare, reformă, progres 

juridic” organizată de Asociația Română de Științe Penale și 

Institutul de Cercetări Juridice „Academician Andrei 

Rădulescu” al Academiei Române, București oct. 2012; 

- Participarea cu referat la Conferința Națională „Continuitate 

și noutate în reglementarea unor instituții de Drept penal”, 

București 2009, Timișoara 2010, 2013; 

- Participare cu referat la Conferința „Reglementări 

fundamentale în Noul Cod penal și în Noul Cod de procedură 

penală” organizat de Facultatea de Drept a Universității din 

București, București 2014. 

Alte activităţi 

 

- 1966 ( 1 sept. - 1 noiembrie) judecător la fostul Tribunal 

popular al sectorului 6, Bucureşti;  

- Participarea în comisii de elaborare a unor variante de legi în 

cadrul Guvernului României (1990-1991) şi al Ministerului 

Justiţiei (1996);  

- Redactor în Colegiul de Redacţie al Revistei de Drept penal; 

- Vicepreşedinte al Societăţii de Ştiinţe penale din România, 

afiliată Asociaţiei Internaţionale de Drept penal  (2003 – 

2007);  

- Membru în comisia de redactare a Codului penal român 

(2002 – 2003); 

- Membru în Consiliul științific al Revistei Analele 

Universității din București (1992 – 2008); 

- Am fost membru în Consiliul Naţional de Atestare a 

Titlurilor Universitare; 

- Membru al Senatului Universității din București (1992 – 

2010). 

Organizații 

profesionale 

- Vicepreşedinte al Societăţii de Ştiinţe penale din România, 

afiliată Asociaţiei Internaţionale de Drept penal  (2003 – 

2007). 

Premii  

Decorații 

 

Pentru activitatea de la comisia de elaborare a noului cod 

penal al României, a fost decorat cu Ordinul naţional 

„Serviciul Credincios” în grad de cavaler, de către 

Preşedintele României prin Decretul nr. 575 din 8 iulie 2004, 

publicat în Monitorul Oficial nr. 659 din 22 iulie 2004. 

Limbi străine franceză (mediu) 

Email constantin.mitrache@drept.unibuc.ro 

 


