Curriculum Vitae
MURARU IOAN

INFORMAŢII PERSONALE
Nume: MURARU IOAN
EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ
1. profesor universitar Universitatea Nicolae Titulescu (1995 - prezent)
2. profesor universitar Universitatea Bucureşti (1991 - 2008)
3. Avocatul Poporului, ales de către Senatul României apoi reales de
către Parlamentul României (2001 - 2011)
4. membru al Senatului Universităţii Bucureşti până în anul 2008
5. şeful Catedrei de Drept public, Facultatea de Drept Universitatea
Bucureşti (1992-1996; 2004 - 2008)
6. conducător ştiinţific la doctorat, disciplina Drept constituţional,
Facultatea de Drept (1990 – prezent)
7. conducerea ştiinţifică a Centrului de Drept constituţional şi Instituţii
Politice, Facultatea de Drept (1991 – prezent)

8. membru în Comisia parlamentară pentru revizuirea Constituţiei
României (2002-2003)
9. avocat pledant (1991-1992; 2001)
10. judecător la Curtea Constituţională (1992-1998)
11. preşedinte al Curţii Constituţionale (1995-1998)
12. profesor invitat, Universitatea din Paris, luna mai 1993
13. membru (expert) în Comisia parlamentară pentru redactarea
proiectului de Constituţie a României (1990-1991)
14. membru permanent în Comisia constituţională, juridică şi pentru
drepturile omului a Consiliului Provizoriu de Uniune Naţională
(1990)
15. membru în Comisia constituţională, juridică şi pentru drepturile
omului a Consiliului Frontului Salvării Naţionale (1989-1990),
participând la elaborarea unor acte normative precum Legea
electorală din anul 1990
16. secretar ştiinţific al Senatului Universităţii din Bucureşti (19841989; 1989-1990)
17. secretar ştiinţific la Ministerul Învăţământului (1972-1973; 19801981), cumul
18. conferenţiar universitar (1981-1991) Universitatea Bucureşti
19. lector universitar (1972-1981) Universitatea Bucureşti
20. redactor responsabil de carte (1964-1967) Editura Didactică şi
Pedagogică, cumul
21. asistent universitar (1962-1972) Universitatea Bucureşti
22. preparator universitar (1960-1962) Universitatea Bucureşti
23. procuror stagiar (1959-1960). Procuratura oraşului Constanţa
EDUCAŢIE ŞI FORMARE
-

Şcoala elementară (1945-1952)

- Liceul de băieţi din Fălticeni (1952-1955)
- Facultatea de Drept din Bucureşti (1955-1959)
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- Cursurile post-universitare de limbi străine, Universitatea din Bucureşti
(1975)
LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE
- limba franceză, scris, citit, vorbit bine
- limba rusă, citit, vorbit, satisfăcător
TITLURI ŞTIINŢIFICE ŞI PROFESIONALE, MEDALII:
- Profesor universitar emerit, Universitatea Bucureşti, 2011;
- Profesor universitar emerit, Universitatea Nicolae Titulescu, 2012;
- Doctor Honoris Causa, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba
Iulia, 2005;
- Doctor în drept din anul 1972 al Universităţii "Babeş - Bolyai", ClujNapoca, cu teza "Libertăţile social-politice si personale ale cetăţenilor";
- titlul de conferenţiar universitar evidenţiat, conferit prin ordinul
Ministerului Educaţiei şi Învăţământului nr.5703 din 19 iunie 1984;
- diploma de merit pentru importanta contribuţie la edificarea statului de
drept din România, conferită de Uniunea juriştilor democraţi din
România şi revista "Palatul de Justiţie" (1992);
- premiul "Mircea Manolescu" pe anul 1994 pentru activitate ştiinţifică
deosebită în cercetarea interdisciplinară, acordat de Societatea
Academică "Titu Maiorescu";
- diploma de onoare şi medalia Justiţiei Române, conferite de Ministerul
Justiţiei (1995);
- Medalla del Tribunal Constitucional Madrid, 15 martie 1996;
- Orden al merito en la funcion judicial Republica Venezuela, Consejo de
la judicatura, Caracas, 26 de Marzo de 1996;
- Ordinul naţional "Pentru merit în grad de Mare Cruce", acordat prin
Decretul nr.529/2000 al Preşedintelui României (Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.668/2000)
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- Premiul "Istrate Micescu", pentru lucrarea "Ordonanţa guvernamentală",
acordat de Uniunea Juriştilor din România (anul 2000);
- Premiul “Andrei Rădulescu” al Uniunii Juriştilor din România pentru
contribuţia la lucrarea “Interpretarea Constituţiei” (anul 2000);

PARTICIPĂRI LA SESIUNI ŞTIINŢIFICE (SELECTIV):
- 1983, Belgrad, la primul Congres al Asociaţiei Internaţionale de Drept
constituţional cu raportul „Puterea constituantă”, raport publicat apoi
în lucrarea „Constitution moderne” (Edition universitaires, Fribourg,
Suisse, 1988);
- 1990, la simpozionul organizat de Comisia pentru redactarea
Constituţiei României, Bucureşti, cu comunicarea ştiinţifică cu tema
„La perspective constitutionnelle du probléme des droits et des libertés
fondamentaux des citoyens” ;
- 1991, la simpozionul „Drepturile omului - religie a sfârşitului de
mileniu”, organizat de Institutul Român pentru Drepturile Omului, cu
comunicarea ştiinţifică „Prevederile Constituţiei României privind
relaţia dintre reglementările internaţionale şi cele interne din domeniul
drepturilor omului”;
- 1993,

Zilele

constituţionale

româno-franceze,

cu

comunicarea

„Constituţie şi constituţionalism”;
- 1994, Zilele constituţionale franco-române, Paris, cu comunicarea
„Aspects théoriques concernant les actes juridiques soumis au contrôle
de constitutionnalité en Roumanie”;
- 1995, la colocviul internaţional „Turismul şi drepturile omului”
organizat de Institutul Român pentru drepturile omului, comunicarea
„Dreptul la libera circulaţie în Constituţia României”;
- 1995, simpozionul "Sisteme electorale şi moduri de scrutin", organizat
de Parlamentul României, cu comunicarea „Sistemul reprezentării
proporţionale”;
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- 1996, Zilele constituţionale franco-romane, Bucureşti, Constanţa, 28
mai - 2 iunie 1996, cu lucrarea „Rolul Curţii Constituţionale în
asigurarea echilibrului puterilor în stat”;
- 1998 - Colloque des droits de 1'homme, Istanbul (Turcia), cu
comunicarea „Libertăţile constituţionale şi judecătorul în România;
Actualitatea Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului”.
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