CURRICULUM VITAE

Nume,
prenume
Data şi locul
naşterii

Aurescu Bogdan Lucian

E-mail

bogdan.aurescu@mae.ro; bogdan.aurescu@gmail.com

9 septembrie 1973, Bucureşti

Formare profesională (studii)
I. Studii liceale şi universitare
Perioada

Instituţia de învăţământ

1998

Facultatea de Istorie – Universitatea din Bucureşti (media de licenţă –10);
specializarea – istorie universală contemporană; titlul lucrării de licenţă –
„Cooperarea regională şi istoria integrării europene”

1996

Facultatea de Drept – Universitatea din Bucureşti (media de licenţă – 9.91 cu
Diplomă de licenţă de merit); titlul lucrării de licenţă –„Raportul dintre dreptul
internaţional şi dreptul intern. Noua geometrie a dreptului internaţional”

1992

Colegiul Naţional Sfântul Sava (media de bacalaureat – 9.59)

II. Studii postuniversitare
Perioada

Denumirea cursului

2010-2011

Program postdoctoral de cercetare avansată,
cu calificativul excelent (calificativ maxim), în
domeniile Dreptului internaţional al drepturilor
omului, umanitar, al refugiaţilor şi penal, cu tema
„Evoluţii în raporturile stat – individ în domeniul
dreptului internaţional al drepturilor omului şi al
protecţiei internaţionale a persoanelor aparţinând
minorităţilor naţionale”, în limbile franceză şi
engleză
Doctor în drept, cu calificativul foarte bine şi
distincţia Summa cum laude (disciplina drept
internaţional public; titlul tezei de doctorat:
„Conceptul de suveranitate şi supremaţia
dreptului internaţional”)

1999-2003

Instituţia

Şcoala Postdoctorală de
Drept,
Facultatea de Drept –
Universitatea din Bucureşti

Facultatea de Drept –
Universitatea din Bucureşti
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2000-2001

2000

1995-1996

Curs postuniversitar – Departamentul pentru
pregătirea Personalului Didactic (media de
absolvire 10)
Colegiul Naţional de Apărare, seria a IX-a; titlul
lucrării de absolvire: „Operaţiunile NATO în
Kosovo, ca fază a crizei din fosta Iugoslavie, şi
consecinţele lor asupra dreptului internaţional”
Diplomă universitară (echivalentă diplomei de
master); titlul lucrării de absolvire: „Capacitatea
Comunităţii Europene de a încheia tratate
internaţionale”

Experienţa profesională

Facultatea de Psihologie şi
Ştiinţele Educaţiei –
Universitatea din Bucureşti
Academia de Înalte Studii
Militare – Ministerul
Apărării Naţionale
Institutul Franco-Român de
Dreptul Afacerilor şi
Cooperare internaţională N.
Titulescu – H. Capitant (cotutelat de Universitatea Paris
I Pantheon – Sorbona şi
Facultatea de Drept a
Universităţii din Bucureşti)

Perioada

Funcţia (grad diplomatic)

Instituţia

2012 (iunie-)

Secretar de stat pentru afaceri strategice, copreşedinte al părţii române în Comitetele
interguvernamentale româno-ungar, româno-sârb
privind minorităţile naţionale; ministruplenipotenţiar
Secretar de stat pentru afaceri globale, copreşedinte al părţii române în Comitetele
interguvernamentale româno-ungar, românogerman, româno-sârb privind minorităţile
naţionale
Secretar de stat pentru afaceri europene,
coordonator al Direcţiei Politici de Securitate; copreşedinte al părţii române în Comitetele
interguvernamentale româno-ungar, românogerman, româno-sârb privind minorităţile
naţionale
Secretar de stat pentru afaceri strategice; copreşedinte al părţii române în Comitetele
interguvernamentale româno-ungar, românogerman, româno-sârb privind minorităţile
naţionale
Agentul României în Procesul privind
delimitarea spaţiilor maritime în Marea
Neagră între România şi Ucraina în faţa Curţii
Internaţionale de Justiţie de la Haga, finalizat la
3 februarie 2009; ministru-consilier (din 2006);
funcţie asimilată cu rangul de director general
(din 2006)
Secretar de stat pentru afaceri europene;
coordonator al Direcţiei Generale Afaceri Juridice
şi al Oficiului pentru Relaţia cu Parlamentul;
consilier diplomatic

MAE

2012
(februarieiunie)

2010-2012

2009-2010

2004-2009

2004 (apr.) 2005 (ian.)

MAE

MAE

MAE

MAE

MAE

3
2003 (iul.) 2004 (apr.)
2001-2003
2000-2001
20001999-2000
1999
1998-1999
1998-1999

1997-1998
1996-1997

Subsecretar de stat, Agentul Guvernamental
pentru Curtea Europeană a Drepturilor
Omului de la Strasbourg
Director general, Direcţia Generală Afaceri
Juridice, secretar I
Director, Direcţia Drept Internaţional şi Tratate;
secretar II
Reprezentant supleant al României la Comisia
Dunării
Director de cabinet, Cabinetul ministrului
Director adjunct, Direcţia Juridică şi Tratate;
secretar III
Consilier, Cabinetul ministrului
Membru în Comitetul de coordonare al Centrului
pentru Formare Diplomatică şi Relaţii
Internaţionale (Academia Diplomatică)
Ataşat, Direcţia Juridică şi Tratate
Referent relaţii, Direcţia Juridică şi Tratate

MAE

MAE
MAE
MAE
MAE
MAE
MAE
MAE

MAE
MAE

Calitatea de membru al:
2010-

Reprezentant al Guvernului României în Consiliul Superior (High Council) al
Institutului European (European University Institute) de la Florenţa, conform
HG nr. 721 din 14 iulie 2010, publicată în M.Of. nr. 528 din 29 iulie 2010

2010-

Preşedinte al Consiliului Ştiinţific al Asociaţiei BISMUN (Bucharest
International Student Model United Nations), în prezent Asociaţia Tineretul ONU
din România

2009-

Arbitru din partea României pentru lista de arbitri constituită în temeiul
dispoziţiilor art. 2 din Anexa VII a Convenţiei ONU privind Dreptul Marii de la
Montego Bay din 1982

2009-

Membru al Consiliului Director al Fundaţiei Europene „Titulescu”

2008-

Membru al Colegiului de Redacţie al revistei Curierul Judiciar, Ed. C.H. Beck

2003-

Preşedinte al Secţiei de Drept Internaţional a Asociaţiei de Drept Internaţional
şi Relaţii Internaţionale şi al Ramurii Române a „International Law
Association” (Londra) şi redactor-şef al Revistei Române de Drept Internaţional

2002-

Membru al Curţii Permanente de Arbitraj de la Haga

20102006-2010
2002-2006
2002-2005

Membru supleant în Comisia Europeană pentru Democraţie prin Drept
(Comisia de la Veneţia) a Consiliului Europei

1997

Membru al Centrului de Studii Euro-Atlantice al Universităţii din Bucureşti

1996-

Membru al Asociaţiei de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale

Membru al Senatului Academiei Diplomatice a Ministerului Afacerilor Externe
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- membru/şef de delegaţie într-o serie de runde de negocieri pentru finalizarea unor acorduri bilaterale,
inclusiv Tratatele politice de bază cu Republica Moldova, Federaţia Rusă, Macedonia (şeful delegaţiei),
Tratatul privind regimul frontierei de stat şi Acordul de delimitare a spaţiilor maritime cu Ucraina (şeful
delegaţiei şi adjunct al şefului delegaţiei), precum şi alte acorduri şi documente multilaterale în cadrul
Organizaţiei Cooperării Economice a Mării Negre, Comisiei Dunării, Comisiei pentru Protecţia Dunării
Împotriva Poluării;
- reprezentant al MAE român la sesiunile Comisiei a VI-a Juridică a Adunării generale a ONU, Comitetului
Consilierilor Juridici în probleme de Drept Internaţional Public al Consiliului Europei (CAHDI);
- coordonator, la nivel juridic, al demersurilor privind Legea maghiarilor din statele vecine Ungariei;
- semnatar, pentru România, al Protocolului 14 (mai 2004), al Protocolului 15 (iunie 2013) (ambele,
privind reforma CEDO) la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi al altor acorduri internaţionale;
- co-preşedinte al părţii române în Comitetele interguvernamentale româno-ungar, româno-german,

româno-sârb privind minorităţile naţionale

- raportor al Comisiei de la Veneţia pentru:
 Opinia privind proiectul legii privind statutul minorităţilor din Muntenegru (2004),
 Opinia privind proiectul legii privind restituirea proprietăţilor şi despăgubirea altor violări ale
drepturilor omului ale victimelor conflictului din Osetia de Sud (2006),
 Studiul referitor la remediile naţionale pentru problematica lungimii excesive a procedurilor
judiciare (2006),
 Opinia privind Legea referitoare la libertatea de asociere din Azerbaijan (2006),
 Opinia privind Studiul referitor la aplicarea regimului juridic al minorităţilor naţionale pentru
non-cetăţeni (2006),
 Opinia privind Legea referitoare la libertatea de asociere din Azerbaijan (al doilea raport, 2007),
 Studiul referitor la controlul civil al forţelor armate (2008),
 Opinia privind Legea georgiană cu privire la teritoriile ocupate (2009),
 Opinia privind proiectul legii kârgâze cu privire la libertatea de asociere (2009),
 Opinia privind proiectul legii bulgare cu privire la libertatea de asociere (2009),
 Opinia privind amendamentele la Legea georgiană cu privire la libertatea de asociere (2009),
 Opinia interimară privind amendamentele la Legea georgiană cu privire la teritoriile ocupate
(2009),
 Opinia privind amendamentele la Legea georgiană cu privire la teritoriile ocupate (al doilea
raport, 2009).
 A doua Opinie interimară privind amendamentele la Legea georgiană cu privire la libertatea de
asociere (2010),
 Liniile directoare comune ODIHR/Comisia de la Veneţia privind libertatea de asociere (2010),
 Opinia privind amendamentele la Legea Federaţiei Ruse privind apărarea (2010) – contribuţie,
 Opinia privind Legea sârbă cu privire la libertatea de asociere (2010),
 Opinia privind Legea armeană cu privire la libertatea de asociere (2010),
 A doua Opinie privind proiectul legii kârgâze cu privire la libertatea de asociere (2010),
 Opinia finală privind amendamentele la Legea georgiană cu privire la libertatea de asociere
(2011),
 Opinia privind Legea belarusă cu privire la libertatea de asociere (2012),
 Opinia privind amendamentele la Legea georgiană cu privire la teritoriile ocupate (al treilea
raport, 2013)
 Avizul (informal) privind legea georgiană cu privire la limba de stat (2014).
- Agent Guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasbourg (2003-2004)
- Agent al României în procesul privind Delimitarea Maritimă în Marea Neagră (România c. Ucraina),
finalizat prin Hotărârea Curţii Internaţionale de Justiţie din 3 februarie 2009 (a 100-a hotărâre a CIJ),
adoptată cu unanimitate, prin care România a obţinut 79,34% din zona aflată în dispută (de cca. 12 200
km²), adică 9700 km² de platou continental şi zonă economică exclusivă.
- A coordonat participarea României în procedura din faţa Curţii Internaţionale de Justiţie cu privire la
Avizul Consultativ referitor la „Conformitatea cu dreptul internaţional a declaraţiei unilaterale de
independenţă a Instituţiilor Provizorii de Autoguvernare din Kosovo" (pledoariile scrise au fost depuse în
iulie 2009, iar pledoariile orale au avut loc la 10 decembrie 2009).
- Negociator-şef al părţii române pentru Acordul dintre România şi SUA privind amplasarea pe teritoriul
României a unui sistem de apărare antirachetă (parafat la 6 iunie 2011, semnat la 13 septembrie 2011,
Washington) şi Declaraţia Comună România-SUA privind Parteneriatul Strategic pentru Secolul XXI,
adoptată la Washington, la 13 septembrie 2011.
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Activitatea didactică
Perioada

2012-

2009-2010,
2010-2011,
2011-2012,
2012-2013,
2013-2014
2010-2011,
2011-2012,
2012-2013,
2013-2014
2006 (iulie)
2004-2012

2004-

2002-2004
2002-1998
2003-2000

1999

Instituţia
Conferenţiar universitar în cadrul Departamentului de Drept Public al Facultăţii de
Drept, Universitatea din Bucureşti - Drept internaţional public, Organizaţii şi
relaţii internaţionale, Jurisdicţii internaţionale, Dreptul internaţional al protecţiei
minorităţilor
Titular – cursul Sistemul jurisdicţiilor internaţionale; Dreptul tratatelor şi practica
negocierilor (până în 2012), în cadrul Masterului de drept internaţional,
Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti

Lector al cursului (în limba engleză) de Drept internaţional public în cadrul
Masterului „Security and Diplomacy”, din cadrul Departamentului de Relaţii
Internaţionale şi Integrare Europeană, Şcoala Naţională de Studii Politice şi
Administrative
Visiting professor la Facultatea de Drept a Universităţii din Hamburg, în cadrul
mobilităţii ERASMUS Teaching Staff (TS)
Lector universitar în cadrul Catedrei de Drept Public a Facultăţii de Drept,
Universitatea din Bucureşti - Drept internaţional public, Drept diplomatic şi
consular, Organizaţii şi relaţii internaţionale, Jurisdicţii internaţionale, Dreptul
tratatelor şi practica negocierilor
Cadru didactic asociat la Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti pentru
predarea cursului de Jurisdicţii Internaţionale la programul de Master de drept
internaţional şi european şi a celui de Dreptul relaţiilor externe ale UE
Asistent universitar (Drept internaţional public şi Drept diplomatic şi consular) în
cadrul Catedrei de Drept Public a Facultăţii de Drept, Universitatea din Bucureşti
Coordonator al seminarului de Drept internaţional public pentru grupele seriei a IIIa a anului II – Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti
Lector al cursurilor de Drept internaţional public şi Dreptul tratatelor pentru anul II
la Facultatea de Relaţii Internaţionale din cadrul Şcolii Naţionale de Studii Politice
şi Administrative
Lector al cursurilor şi coordonator al seminarului de Drept internaţional public şi
Dreptul tratatelor în cadrul Cursului post-universitar de relaţii internaţionale
organizat de MAE şi Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti şi în
cadrul cursului de formare profesională primară a tinerilor diplomaţi din cadrul
Academiei Diplomatice

Activitatea de cercetare ştiinţifică

Director al proiectului „Identificarea remediilor naţionale specifice contra duratei nerezonabile a
procedurilor judiciare – Elaborarea unui proiect de lege şi a unui pachet de măsuri de reforme
structurale şi administrative”, din cadrul programului « Idei – Proiecte de cercetare exploratorie »
(cod proiect 1982), din cadrul PN II (Planul Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 20072013), finanţat de UEFISCSU, conform contractului nr. 769/2009. Proiectul s-a derulat în perioada
2009-2011 (valoarea iniţială aprobată a proiectului: 840 mii RON, redusă ulterior la 297 mii RON).
Proiectul a fost generat de o problemă stringentă şi complexă a sistemului judiciar din România –
durata excesivă, nerezonabilă a procedurilor judiciare, precum şi absenţa unor remedii pe plan
naţional efective, suficiente şi accesibile pentru soluţionarea acestei situaţii. Această situaţie este de
natură să producă încălcări grave ale Convenţiei Europene a Drepturilor Omului (CEDO), adică ale
art. 6 alin. (1), care prevede cerinţa unui proces echitabil în termen rezonabil, şi ale art. 13, care
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prevede necesitatea unui remediu efectiv în faţa unei autorităţi naţionale pentru o astfel de violare a
CEDO. Există deja un număr relativ mare de hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului
(CtEDO) împotriva României pentru acest motiv, precum şi probabilitatea creşterii acestui număr.
Proiectul a urmărit, în principal, să identifice principalele surse ale problemei în sistemul juridic
românesc, precum şi soluţii specifice la nivel legislativ, structural şi managerial prin elaborarea
unui proiect de lege şi propunerea unui set de măsuri complementare, conforme liniilor directoare
adoptate de Comisia Europeană pentru Democraţie prin Drept a Consiliului Europei şi bunelor
practici elaborate de Comisia Europeană pentru Eficienţa Justiţiei, precum şi pe baza experienţei
pozitive a unor state europene care au adoptat deja măsuri contra duratei nerezonabile a
procedurilor judiciare.
Proiectul de lege propune măsuri de tip acceleratoriu şi compensatoriu pentru remedierea
problemelor structurale din legislaţie şi practica instanţelor, ducând astfel la evitarea unor noi
încălcări ale drepturilor procesuale ale justiţiabililor români, dar şi la evitarea de noi condamnări în
faţa CtEDO şi plata de compensaţii decise de Curte ca efect al acestora.
Rezultatele cercetării au fost publicate în volumul Identificarea remediilor naţionale specifice
contra duratei nerezonabile a procedurilor judiciare în România, 2011, Editura C.H. Beck –
pentru care candidatul a fost coordonator.
Redactor-şef al Revistei Române de Drept Internaţional, din 2003. RRDI este publicată sub
egida Asociaţiei de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale de Editura C.H. Beck, este bilingvă
(română/engleză-franceză) şi apare semestrial.
Membru în Colegiul de Redacţie al revistei Curierul Judiciar, Ed. C.H. Beck, din 2008
Membru în Consiliul Ştiinţific al revistei ACTA Universitatis Lucian Blaga, Ed. Universul
Juridic, din 2013
Expert asociat pentru Înaltul Comisar pentru Minorităţi Naţionale al Organizaţiei pentru
Securitate şi Cooperare în Europa pentru problematica adoptării de linii directoare privind
implicarea statului-înrudit (kin-State) în protecţia minorităţii-înrudite (kin-minority) care trăieşte în
alt stat (2008). Recomandările ICMN al OSCE privind „Minorităţile Naţionale în Relaţiile InterStatale” au fost finalizate în luna iunie 2008 şi lansate în cadrul unei conferinţe organizate la Bolzano
(Italia) în octombrie 2008. Textul acestora poate fi consultat la adresa de internet
http://www.osce.org/publications/hcnm/2008/10/33388_1189_en.pdf.
Contract de cercetare ştiinţifică din 2009 pentru proiectul International Law in Domestic Courts,
iniţiat de Universitatea din Amsterdam (Amsterdam Center for International Law) şi Oxford
University Press. Proiectul presupune analizarea raportului dintre dreptul internaţional şi dreptul
intern prin culegerea şi diseminarea sistematică a jurisprudenţei instanţelor interne cu relevanţă
pentru dreptul internaţional. Proiect susţinut şi finanţat de COST, instrumentul european pentru
cooperare în domeniul cercetării ştiinţifice.
Contract de consultant (pentru cercetare ştiinţifică) pentru redactarea unui capitol din volumul
„The Responsibility to Protect Minorities: Is the Kin State a Problem or a Solution?” (2008-2009)
cu Universitatea ONU (Tokyo).
Membru al colectivului de autori pentru redactarea Enciclopediei Juridice Române, un proiect
al Academiei Române, pentru termenii de drept internaţional (din 2008)
Diverse activităţi, inclusiv de cercetare şi participare la seminarii, mese rotunde, conferinţe ale
Regional Center of Project on Ethnic Relations for Central, Eastern and South-East Europe (20052008)
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Cercetător asociat în Programul Institutions of Research and Tertiary Education in Central and
South East Europe – Developments, Structures and Perspectives for their Integration into the
European Higher Education and Research Area, dezvoltat de Universitatea din Graz, Austria
(2006).

Lucrări publicate

13 cărţi (3 cărţi ca autor unic, 4 cărţi în calitate de coordonator, 6 cărţi în calitate de coautor)
18 capitole în cărţi
15 studii publicate în volume ale principalelor conferinţe internaţionale de specialitate
(volume ale unor manifestări ştiinţifice internaţionale recunoscute, din ţară şi din străinătate)
Peste 100 de articole, studii, comentarii, recenzii publicate în reviste din ţară şi străinătate
(inclusiv în reviste de specialitate de circulaţie internaţională, indexate în BDI, sau în reviste din
ţară recunoscute de CNCSIS)
A se vedea pentru detalii Lista completă de lucrări.

Distincţii
2002

„Diploma de merit pentru contribuţie excepţională la activitatea diplomatică a
României”, conferită de ministrul afacerilor externe

2009

„Diploma de excelenţă pentru merite deosebite în cariera diplomatică şi contribuţia
excepţională în procesul „Delimitarea maritimă în Marea Neagră” (România c.
Ucraina) de la Curtea Internaţională de Justiţie”, conferită de ministrul afacerilor
externe

2002

Ordinul Naţional Serviciul Credincios, în grad de Cavaler

2007

Ordinul Meritul Diplomatic, în grad de Cavaler

2009

Ordinul Naţional Steaua României, în grad de Cavaler

2009

Crucea de Comandor al Ordinului de Merit al Republicii Polone

2013

Ordinul Naţional Steaua României, în grad de Ofiţer

2013

Emblema de Onoare a Statului Major General, MApN român

2013

Medalia de Aur a Armatei Poloneze

Limbi străine cunoscute
Limba

Engleză
Franceză

Nivel de cunoaştere (foarte bine, bine, satisfăcător)

Foarte bine (certificat)
Foarte bine

