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  CURRICULUM VITAE 

 

 

 

 

 

 

 

IANCU GHEORGHE, născut la data de 2 septembrie 1952 în Bucureşti. 

 Absolvent al Facultăţii de Drept a Universităţii Bucureşti, promoţia 1978, 

cursuri de zi. 

 

ACTIVITATE PROFESIONALĂ ALTA DECÂT ACEEA 

UNIVERSITARĂ ŞI ŞTIINŢIFICĂ 

 

În perioada 1959 – 1966 am urmat cursurile şcolii generale la Bucureşti. 

În perioada 1966 – 1971 am urmat cursurile liceale. 

În anul 1974, am fost admis la Facultatea de Drept a Universităţii 

Bucureşti, fiind student în perioada 1974 – 1978. 

După absolvirea facultăţii am îndeplinit mai multe funcţii importante , şi 

anume: 

În 10 noiembrie 1982, am fost numit consilier juridic şef la Ministerul 

Silviculturii. 

În anul 1989, am fost numit procuror pentru Tribunalul Suprem  

(procuror T.S.) la Procuratura Generală. 
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Din 1 august 1990, am fost transferat la Parlamentul României – Camera 

Deputaţilor, ca expert parlamentar, fiind promovat apoi consilier parlamentar. 

În 1 septembrie 1995, am fost numit secretar general la Curtea 

Constituţională, primul din istoria acestei autorităţi publice. 

În  28 iunie 2000, am fost numit membru al Curţii de Conturi (magistrat 

asimilat judecătorilor Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, la Secţia 

jurisdicţională). 

Pe data de 10 octombrie 2001, am fost numit adjunct al Avocatului 

Poporului. 

Începând cu data de 15 iulie 2004, am îndeplinit funcţiile de secretar 

general şi apoi de director general la Autoritatea Electorală Permanentă. 

În anul 2005, am fost numit preşedintele Comisiei pentru evaluarea 

performanţelor profesionale ale înalţilor funcţionari publici. 

Pe data de 26 martie 2007, am fost numit consilier la un grup parlamentar 

la Camera Deputaţilor, iar din data de 5 martie 2009 am fost numit şeful 

Departamentului legislativ al Camerei Deputaţilor. Din data de 2 iulie 2009 am 

fost numit consilier al Secretarului general al Camerei Deputaţilor şi şef al 

Oficiului juridic al Camerei Deputaţilor.  

Am îndeplinit demnitatea de Avocat al Poporului în care am fost 

desemnat de cele două Camere ale Parlamentului pe data de 27 septembrie 

2011, pentru un mandat de 5 ani, mandat pe care l-am îndeplinit până pe data de 

3 iulie 2012. 

Am înfiinţat Autoritatea Electorală Permanentă, după adoptarea actului 

normativ de constituire. Apoi, în calitate de secretar general al Curţii 

Constituţionale şi împreună cu preşedintele Curţii Constituţionale şi în calitate 

de adjunct al Avocatului Poporului şi împreună cu Avocatul Poporului am 

reorganizat complet aceste două autorităţi publice. 

Am participat la întocmirea unor foarte importante acte normative şi am 

fundamentat mai multe texte din conţinutul Constituţiei.  
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În anul 2007, am fost membru al Comisie de Cod electoral care a întocmit 

Legea nr.33/2007 şi Legea electorală nr.35/2008. 

În calitate de adjunct al Avocatului Poporului am organizat, în cadrul 

instituţiei Avocatul Poporului, activitatea de protecţie a prelucrării datelor 

personale, activitate care era la început şi era total necunoscută şi am întocmite 

actele normative  necesare în acest scop. Ulterior, am întocmit actul normativ 

necesar înfiinţării Autorităţii Naţionale pentru Supravegherea Prelucrării 

Datelor Personale şi i am propus numele. 

Toate funcţiile şi demnităţile îndeplinite, după anul 1989, în paralel cu 

activitatea universitară şi ştiinţifică au fost numai în domeniul dreptului 

constituţional şi instituţiilor politice şi în cel al dreptului electoral.  

 

CARIERA UNIVERSITARĂ ŞI ŞTIINŢIFICĂ 

 

Din punctul de vedere al carierei universitare, după anul 1990, am parcurs 

treptele universitare de la asistent universitar la profesor universitar, norma mea 

de bază fiind la Facultatea de drept a Universităţii din Bucureşti.  

În anul 1998 mi-am susţinut teza de doctorat în materia Dreptului 

constituţional şi instituţiilor politice, la Facultatea de Drept a Universităţii 

Bucureşti, cu tema: „Drepturile fundamentale în contextul protecţiei mediului 

înconjurător”. 

De la 1 octombrie 2013, profesor universitar la Facultatea de Drept a 

Universităţii din Bucureşti şi anterior, din anul 2007, la Facultatea de Drept a 

Universităţii Titu Maiorescu pentru  materiile drept constituţional şi instituţii 

politice şi drept electoral. 

Sunt conducător de doctorat, fiind abilitat in acest sens. 

Am publicat mai multe lucrări şi articole a căror listă este anexată. 

Am absolvit, cu diplome, specializări postuniversitare, pe profilul drept 

constituţional şi european, în străinătate, în 1991 în Canada la Universitatea 
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Autonomă din Ottawa, în anul 1992 în Elveţia la Fribourg şi în anul 1994 la 

Universitatea Europeană de Drept de la Florenţa şi am urmat un asemenea curs, 

de 6 luni, la Universitatea Pantheon Sorbonne II. 

Am participat la mai multe colocvii ştiinţifice, unde am prezentat 

comunicări pe diferite teme de drept constituţional şi drept al mediului 

înconjurător, ultimele fiind: Zilele constituţionale franco-române, iunie 1996; 

Grupul de lucru pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 

caracter personal (Comitetul 29 al Comisiei Europene), Bruxelles, 21-22 

februarie 2002; Conferinţa cu tema: „Rolul Ombudsmanului la începutul 

secolului XXI.”, Cracovia, Polonia, 22-24 mai 2002; Proiectul de înfrăţire 

instituţională: Întărirea capacităţii instituţionale a Avocatului Poporului, Atena, 

25-26 iunie 2002; Congresul statutar al Asociaţiei Ombudsman-ilor şi 

Mediatorilor Francofoni, Tunis, 14-17 octombrie 2003, unde a fost condusă şi 

una dintre sesiunile congresului; Seminarul referitor la activităţile Consiliului 

Europei şi ale Adunării Parlamentare în domeniul statului de drept şi 

democraţiei; Seminarul pentru consilierii parlamentari (Madrid, 2011); 

Conferinţa regională a Asociaţiei Magistraţilor din Sud-Estul Europei cu tema: 

Dezvoltarea managerială, participarea la luarea deciziilor şi cooperare (26-28 

octombrie 2011); a patra ediţie a Conferinţei „Ziua profesiilor liberale din 

România” cu tema: „Profesiile liberale şi concurenţa” (1 noiembrie 2011); 

lansarea Raportului „Analiza privind structurile de monitorizare, promovare şi 

protecţie a drepturilor copilului” (9 noiembrie 2011), organizată de Federaţia 

Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Copii; a IV-a Conferinţă naţională cu 

tema: „Reforme sectoriale în spaţiul administrativ european în contextul bunei-

administrări: implementare şi evaluare” (18 noiembrie 2011), organizată de 

Societatea academică de ştiinţe administrative, Institutul de drept public şi 

ştiinţei administrative şi Şcoala naţională de studii politice şi administrative, cu 

sprijinul Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică; Colegiul Naţional de 

Afaceri Interne, tema: Democraţia prin instituţiile sale, 24 noiembrie 2011; 
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Conferinţa cu tema „Conflict şi răzbunare în societatea modernă”, Cluj  (19 

ianuarie 2012); Conferinţa internaţională cu tema: Eficienţa normelor juridice, 

organizată de Universitatea creştină Dimitrie Cantemir şi desfăşurată în limba 

engleză (Eficacitatea activităţii Avocatului Poporului), Cluj, 22-23 martie 2012; 

Atelierul de lucru „Prevenirea încălcării drepturilor omului în locurile de 

detenţie din România”, Bucureşti, organizat de APADOR – Comitetul Helsinki, 

29 martie 2012; „Controlul de constituţionalitate – Tradiţie şi perspective” 

conferinţă organizată de Curtea Constituţională a României dedicată celei de-a 

20 - a aniversare şi a împlinirii a 100 de ani de la afirmarea controlului de 

constituţionalitate a legilor în România, 21-22 iunie 2012; Universitatea 

Creştină „Dimitrie Cantemir”, Institutului Internaţional pentru Drepturile 

Omului, Academia Română, Sesiunea de comunicări ştiinţifice „Raporturile 

dintre puterile statului în sistemul constituţional românesc – o evaluare în 

perspectiva revizuirii Constituţiei”, Bucureşti, 11 martie 2013; Simpozionul 

„România – Temă de cugetare. Oameni şi instituţii” cu tema „Cum dispun 

instituţiile noastre de banii publici ? În dezbatere: SRR şi SRTV”, Bucureşti 

(GDS) 25 septembrie 2013; Conferinţa pentru lansarea volumului „Selecţie de 

decizii ale Curţii Constituţionale Federale a Germaniei.”, Bucureşti, 26 

septembrie 2013; Simpozionul „20 de ani de muncă pentru Drepturile Voastre”, 

Bucureşti, 10 decembrie 2013, organizate de Institutul pentru Drepturile Omului 

şi Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale; 

Sesiunea comemorativă închinată lui Vasile Gionea, organizat de Curtea 

Constituţională şi Academia României, la care am prezentat studiul 

Academicianul Vasile Gionea – viaţa şi opera”; Sesiunea de comunicări 

ştiinţifice Caracterul regimurilor politice româneşti în epoca contemporană şi 

problematica drepturilor omului consfinţite în Constituţie”, organizat de 

Universitatea creştină Dimitrie Cantemir, la care am prezentat studiul „Aspecte 

teoretice privind ciclurile, perioadele şi tradiţiile constituţionale”; Conferinţa 

Naţională cu tema „Codul penal şi de procedură penală – premisa consolidării 
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statului de drept” organizată de Universitatea Andrei Şaguna din Constanţa în 

perioada 28-29 martie 2014; Conferința anuală și Adunarea Generală a 

Institutului European de Drept, Viena, 2-4 septembrie 2015; Conferința „70 de 

ani de la crearea O.N.U.” din 21 octombrie 2015 și a fost prezentată  

comunicarea „Religia și libertatea conștiinței”; Conferinţa internaţională 

„Eficacitatea normelor legale”, 26-28 mai, Cluj – Napoca; One Health European 

Interregional Conference 2016, Bucharest, 22-24 septembrie 2016, sub 

patronajul Preşedintelui Romţniei. A fost prezentat articolul Advenced research 

on the influence of industrial contaminants on health; şi altele. 

Din anul 1990 până în prezent am avut activitate didactică universitară, la 

Universitatea Bucureşti – Facultatea de Drept, unde, pe lângă seminarii, am 

predat cursurile de drept constituţional şi instituţii politice şi cel de dreptul 

electoral pentru studenţii de la cursurile de zi, un curs postuniversitar la aceeaşi 

materie şi cursul de drept comparat pentru studenţii anului IV – curs de zi. În 

această perioadă, am parcurs toate treptele carierei universitare până la profesor 

universitar. 

Din anul 1996 până în 2011 am predat cursul de drept constituţional şi 

instituţii politice la Universitatea „Titu Maiorescu” Bucureşti. 

În anul 2004 am predat la cursurile de master „Instituţii de drept 

constituţional al Uniunii Europene”, la Facultatea de Drept a Universităţii din 

Tg. Jiu, unde am îndeplinit funcţiile de decan şi de rector, şi până în 2011 la 

Universitatea Titu Maiorescu, iar din anul 2004 am predat, tot la un curs de 

master, la Academia de Poliţie cursul de „Sisteme electorale contemporane” şi 

cel de „Drept procesual constituţional”.  

În perioada 2000 – 2005, am predat cursul de Drept comparat la 

Facultatea de drept a Universităţii  Ecologice Bucureşti şi o perioadă de timp şi 

la Facultatea de drept a Universităţii din Bucureşti.  

În anul 2002 am obţinut premiul „Andrei Rădulescu” al Uniunii Juriştilor 

din România, pentru contribuţia la lucrarea „Interpretarea Constituţiei”, iar pe 



 7 

data de 28 aprilie 2002, Diploma de onoare a Universităţii Titu Maiorescu 

pentru contribuţia adusă la creşterea calităţii procesului de învăţământ şi la 

afirmarea acestei Universităţi în sistemul naţional de învăţământ. 

Pe data de 2 iulie 2015 am primit Diploma omagială Sfântul Ioan Gură de 

Aur și medalia omagială Sfântul Ioan Gură de Aur din partea Sinodului Bisericii 

Ortodoxe Romană și care mi-au fost înmânate de Preafericitul Patriarh al 

Bisericii Ortodoxe Române Daniel, „în semn de prețuire și recunoștință pentru 

merite deosebite în păstrarea dreptei credințe și promovarea culturii creștine”, 

Conferinta internationala Eficacitatea normelor legale, 26-28 mai, Cluj - 

Napoca. 

Academia Romana mi - a acordat Diploma de Merit in 2016. 

La Facultatea de drept a Universităţii din Bucureşti, am iniţiat masterul de 

Drept public şi am solicitat introducerea cursurilor de Drept procesual 

constituţional (Proceduri constituţionale) şi a celui de Drept electoral (Sisteme 

electorale contemporane), ultimul se şi predă în anul IV. 

Activitatea mea universitară şi ştiinţifică a influenţat activitatea şi 

soluţiile unor autorităţi publice, cum sunt Camera Deputaţilor, Senatul, Curtea 

Constituţională, A.N.F.P., Autoritatea Electorală Permanentă, Avocatul 

Poporului, Autoritatea Naţională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor 

Personale etc. 

Sunt membru fondator al Centrului de Drept Constituţional şi Instituţii 

Politice al Facultăţii de drept a Universităţii Bucureşti şi conduc Cercul de drept 

public al Facultăţii de drept a Universităţii din Bucureşti. În acelaşi timp, din an 

ul 2009 organizeze şi voi organiza procese constituţionale simulate în domeniul 

Dreptului constituţional şi instituţiilor politice, pe baza unor dosar reale, deja 

soluţionate, ale Curţii Constituţionale. Periodic, de regulă în semestrul al doilea 

– pentru Instituţiile politice – organizez participarea studenţilor la plenul 

Camerei Deputaţilor şi al Senatului, dar şi la şedinţele de soluţionare a 

excepţiilor de neconstituţionalitate ale Curţii Constituţionale. 
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Am făcut parte din comisii de doctorat la Facultatea de drept a 

Universităţii din Bucureşti şi SNSPA. 

Am fost preşedintele primelor birouri  electorale ale Universităţii din 

Bucureşti pentru stabilirea tipului de scrutin pentru desemnarea rectorului 

Universităţii şi apoi pentru alegerea acestuia.  

Am fost membru în comisia de examinare pentru un candidat la postul de 

profesor gradul I în învăţământul preuniversitar. 

Sunt membru al ELI (Institutul European de Drept) si al Agentiei 

Europene pentru Drepturile Fundamentale, ambele cu sediul la Viena. 

 

 

 

 

 

Gheorghe IANCU, 

 

Bucureşti,  2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


