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Grad 
didactic 

Lector universitar 

Studii  2003 - 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”)-Facultatea de Drept – 
Universitatea din Bucureşti 
2001-2000-Curs postuniversitar – Departamentul pentru pregătirea Personalului 
Didactic (media de absolvire 10)-Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei  – 
Universitatea din Bucureşti 
2000-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”-Academia de Înalte Studii Militare 
– Ministerul Apărării Naţionale 
1996-1995-Diplomă universitară echivalentă diplomei de master; titlul lucrării de 
absolvire: „Capacitatea Comunităţii Europene de a încheia tratate internaţionale”-
Institutul Franco-Român de Dreptul Afacerilor şi Cooperare internaţională N. 
Titulescu – H. Capitant (co-tutelat de Universitatea Paris I Pantheon – Sorbona şi 
Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti) 
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) 

Activitate 
didactică si 
academică 

 

2006 (iulie)-Visiting professor la Facultatea de Drept a Universităţii din Hamburg, 
în cadrul mobilităţii ERASMUS Teaching Staff (TS) 
2004 -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  
2004 - -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  
2002-2004-Asistent universitar (drept internaţional public şi drept diplomatic şi 
consular) în cadrul Catedrei de Drept Public a Facultăţii de Drept, Universitatea 
din Bucureşti 
2002-1998-Coordonator al seminarului de drept internaţional public pentru 
grupele seriei a III-a a anului II – Facultatea de Drept, Universitatea din 
Bucureşti 
2003-2000-Lector al cursurilor de drept internaţional public şi dreptul tratatelor 
pentru anul II la Facultatea de Relaţii Internaţionale din cadrul Şcolii Naţionale de 
Ştiinţe Politice şi Administrative 
1999-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 a Universităţii din 
Bucureşti şi în cadrul cursului de formare profesională primară a tinerilor 
diplomaţi din cadrul Academiei Diplomatice   

Alte 
activităţi 

2006--Director general - Agentul României în procesul privind delimitarea 
spaţiilor maritime în Marea Neagră între România şi Ucraina în faţa Curţii 
Internaţionale de Justiţie de la Haga; ministru-consilier-MAE 
2004--Agentul României în procesul privind delimitarea spaţiilor maritime în 
Marea Neagră între România şi Ucraina în faţa Curţii Internaţionale de Justiţie de 
la Haga -MAE 
2005 (ian.)-2004 (apr.)-Secretar de stat pentru probleme europene, coordonator 
al Direcţiei Generale Afaceri Juridice şi al Oficiului pentru Relaţia cu Parlamentul; 
consilier diplomatic-MAE 
2004 (apr.)-2003 (iul.)-Subsecretar de stat, Agent Guvernamental pentru Curtea 
Europeană a Drepturilor Omului-MAE 



 2
2001-2003-Director general – Direcţia Generală Afaceri Juridice, secretar I-MAE 
2001-2000-Director – Direcţia Drept Internaţional şi Tratate; secretar II-MAE 
2000 --Reprezentant supleant al României la Comisia Dunării-MAE 
2000-1999-Director de cabinet, Cabinetul ministrului-MAE 
1999-Director adjunct, Direcţia Juridică şi Tratate; secretar III-MAE 
1999-1998-Consilier, Cabinetul ministrului-MAE 
1999-1998-Membru în Comitetul de coordonare al Centrului pentru Formare 
Diplomatică şi Relaţii Internaţionale (Academia Diplomatică)-MAE 
1998-1997-Ataşat, Direcţia Juridică şi Tratate-MAE 
1997-1996-Referent relaţii, Direcţia Juridică şi Tratate 
-MAE 

Organizatii 

profesionale 

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 
2006 - , 2002 – 2006, 1999 - 1998-Membru supleant în Comisia Europeană 
pentru Democraţie prin Drept (Comisia de la Veneţia) a Consiliului Europei 
2002 - 2005-Membru al Senatului Academiei Diplomatice a Ministerului Afacerilor 
Externe 
1997 --Membru al Centrului de Studii Euro-Atlantice al Universităţii din Bucureşti 
1996 --Membru al Asociaţiei de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale 
Membru/şef de delegaţie în 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 (privind reforma CEDO) la Convenţia Europeană a Drepturilor 
Omului (mai 2004), raportor al Comisiei de la Veneţia pentru proiectul legii 
privind statutul minorităţilor din Muntenegru (2004), proiectul legii privind 
restituirea proprietăţilor şi despăgubirea altor violări ale drepturilor omului ale 
victimelor conflictului din Osetia de Sud, privind Studiul referitor la remediile 
naţionale pentru problematica lungimii excesive a procedurilor judiciare (2006), 
privind Legea referitoare la libertatea de asociere din Azerbaijan (2006), privind 
Studiul referitor la aplicarea regimului juridic al minorităţilor naţionale pentru 
non-cetăţeni (2006), privind Legea referitoare la libertatea de asociere din 
Azerbaijan (al doilea raport, 2007) şi privind Studiul referitor la controlul civil al 
forţelor armate (2008).   

Distincţii 2002-„Diploma de merit pentru contribuţie excepţională la activitatea diplomatică 
a României” 
2002-Ordinul Naţional Serviciul Credincios, în grad de Cavaler   
2007-Ordinul Meritul Diplomatic, în grad de Cavaler  

Limbi 
străine 

Engleză-Foarte bine (certificat), Franceză-Foarte bine 

Contact Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti  
bld.M.Kogălniceanu n°36-46, Sector 5, Bucureşti, RO – 050107 

e-mail  bogdan.aurescu@mae.ro;bogdan.aurescu@drept.unibuc.ro
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