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Curriculum 

Vitae 

 
  

  

  

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume  Militaru Ionuţ  
Adresă contact Bd. Unirii nr. 37, birou 482, Bucureşti, sector 3 (România)  

Telefoane +40214083600 (int. 413) Mobil  
Fax +40214083781 

E-mail ionutmilitaru.wordpress@gmail.com 
Web ionutmilitaru.wordpress.com 

Naţionalitate Română  

Data şi locul naşterii 3 iunie 1982 Alexandria, jud. Teleorman 

Sex Bărbătesc  

Stare civilă Căsătorit, fără copii 
  

Experienţa profesională  
  

Perioada Octombrie 2011 - prezent 
Funcţia sau postul ocupat Asistent de cercetare universitară – Drept procesual civil 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti - Facultatea de Drept 
  

Perioada Septembrie 2011 - prezent 
Funcţia sau postul ocupat Judecător definitiv 

Numele şi adresa angajatorului Tribunalul Bucureşti - Secţia a IX-a Contencios administrativ şi fiscal 
Bucureşti (România) 

  

Perioada Februarie 2009 – septembrie 2011  
Funcţia sau postul ocupat Judecător definitiv 

Membru al Colegiului de conducere al instanţei (din luna noiembrie 2010) 
Numele şi adresa angajatorului Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti - Secţia Civilă 

Bucureşti (România) 
  

Perioada Iulie 2007 - Februarie 2009 
Funcţia sau postul ocupat Judecător stagiar 

Numele şi adresa angajatorului Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă 
Bucureşti (România) 

  

Perioada Octombrie 2005 - Iulie 2007 
Funcţia sau postul ocupat Auditor de justiţie 

Numele şi adresa angajatorului Institutul Naţional al Magistraturii 



Pagina 2 / 6 - Curriculum vitae Ionuţ Militaru  
 

Bucureşti (România) 
  

Perioada Iulie 2004 - Octombrie 2005 
Funcţia sau postul ocupat Ofiţer de cercetări penale 

Numele şi adresa angajatorului Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti 
Bucureşti (România) 

  

Educaţie şi formare  
  

Perioada Decembrie 2010 – prezent  

Calificarea/diploma obţinută Şcoala de Studii Doctorale a Universităţii „Nicolae Titulescu” din Bucureşti, programul 
de burse doctorale CERDOCT ID 79073 

Competenţele profesionale dobândite Doctorand în materia dreptului civil sub coordonarea d-lui prof. univ. dr. Liviu 
Stănciulescu 

 Participare la programe de învăţământ organizate în cadrul Facultăţii de Drept a 
Universtităţii „Nicolae Titulescu” din Bucureşti  
- susţinerea unor seminarii de drept civil şi drept procesual civil (februarie – martie 
2011) 
-  Asistent de cercetare universitară – Drept procesual civil (octombrie 2011 – prezent) 

  

Perioada Noiembrie 2008 – Decembrie 2008  
Calificarea/diploma obţinută Examen de definitivat în magistratură 

Competenţele profesionale dobândite media 9,83 
Numele instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de formare 
Institutul Naţional al Magistraturii 
Bucureşti (România) 

  

Perioada 2005 - 2007  
Calificarea/diploma obţinută Atestat de absolvire a cursurilor INM 

Competenţele profesionale dobândite media 9,46 
Numele instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de formare 
Institutul Naţional al Magistraturii 
Bucureşti (România) 

  

Perioada 2004 - 2005  
Calificarea/diploma obţinută Diplomă de master în ştiinţe penale 

Competenţele profesionale dobândite media 10,00 
Numele instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de formare 
Facultatea de Drept, Universitatea „Nicolae Titulescu” 
Bucureşti (România) 

  

Perioada 2000 - 2004  
Calificarea/diploma obţinută Diplomă de licenţă în drept 

Competenţele profesionale dobândite media 10,00 
Numele instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de formare 
Facultatea de Drept, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” 
Bucureşti (România) 

  

Perioada 2000 - 2004  
Calificarea/diploma obţinută Diplomă de specialitate ofiţer de cercetări penale 

Competenţele profesionale dobândite media 10,00 
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Numele instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” 
Bucureşti (România) 

  

Perioada 1996 - 2000  
Competenţele profesionale dobândite Diplomă de bacalaureat 

Numele instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Liceul de Poliţie „Constantin Brâncoveanu” 
Ploieşti (România) 

  

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limbi străine cunoscute Certificat de franceză juridică eliberat de Camera de Comerţ şi Industrie din Paris la 25 
mai 2007 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 
Nivel european  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral  

Franceză  C2 Utilizator 
experimentat  C2 Utilizator 

experimentat  C2 Utilizator 
experimentat  C2 Utilizator 

experimentat  C2 Utilizator 
experimentat  

Engleză  C1 Utilizator 
experimentat  C1 Utilizator 

experimentat  B2 Utilizator 
independent  B2 Utilizator 

independent  B2 Utilizator 
independent  

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

Sisteme de operare Windows şi Linux;  
Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) – nivel avansat;  
Internet knowledge – nivel mediu;  
Procesare fotografii (ACDsee, Adobe Photoshop) – nivel mediu 

  

Permis de conducere Categoria B  

Activitate ştiinţifică  
  

Articole, referate, lucrări Revista JurisClasor CEDO nr. August 2012 – „Privarea de bun în procedura 
vânzării silite la licitaţie publică. Încălcarea art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţia 
Europeană a Drepturilor Omului - cauza Kanala c. Slovaciei” 

Revista JurisClasor CEDO nr. Mai 2012 – „Cerere de revizuire în procedura anulării 
unei autorizaţii de construire – decizia de inadmisibilitate în cauza S.C. Millennium 
Building Development S.R.L. împotriva României” 

Revista JurisClasor CEDO nr. Februarie 2012 – „Măsura ridicării vehiculelor 
staţionate neregulamentar. Competenţa instanţelor interne şi analiza jurisprudenţei 
CEDO” 

Cartea „Hotărârile CEDO în cauzele împotriva României din anul 2011 – Analiză, 
consecinţe, autorităţi potenţial responsabile” - vol. VII, Ed. Universitară, Bucureşti, 
decembrie 2011 (coautorat)  

Revista JurisClasor CEDO nr. Octombrie 2011 – „Statistici recente privind situaţia 
României la CEDO. Prezentare selectivă a cauzelor pendinte” 

Revista JurisClasor CEDO nr. August 2011 – „Dreptul la un proces echitabil (art. 6 
CEDO): Imparţialitatea judecătorului cauzei” 

Revista JurisClasor CEDO nr. Iulie 2011 – „Dreptul la un proces echitabil şi la 
prezumţia de nevinovăţie (art. 6 CEDO): Încălcarea Convenţiei prin condamnarea 
pentru denunţare calomnioasă rezultată „în mod necesar” dintr-o soluţie de netrimitere 
în judecată” 

Revista JurisClasor CEDO nr. Iunie 2011 – „Dreptul la divorţ (art. 6, 8 şi 12 CEDO): 
Imposibilitatea unei persoane de a se recăsători izvorâtă din refuzul pronunţării 
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divorţului pentru prima căsătorie” (coautorat) 
Revista JurisClasor CEDO nr. Iunie 2011 – „Interzicerea tratamentelor inumane şi 

degradante (art. 3 CEDO): Portul de lanţuri şi cătuşe de către un deţinut şi prezenţa 
gardienilor penitenciarului în timpul consultaţiilor medicale” (coautorat) 

Revista JurisClasor CEDO nr. Iunie 2011 – „Dreptul la avort (art. 3 şi 8 CEDO): 
Accesul la informaţii medicale şi efectivitatea dreptului de a cere întreruperea sarcinii” 
(coautorat) 

Revista Forumul Judecătorilor nr. 2/2011 – „Corelaţie între obligaţia clientului de a 
plăti onorariul de succes al avocatului şi a părţii căzute în pretenţii de a suporta 
cheltuielile de judecată” (coautorat) 

CKS - Cerdoct Doctoral Schools - Challenges of the Knowledge Society – 
„L'influence de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l'Homme sur le 
droit privé roumain” (coautorat) 

Cartea „Hotărârile CEDO în cauzele împotriva României din anul 2010 – Analiză, 
consecinţe, autorităţi potenţial responsabile” - vol. VI, Ed. Universitară, Bucureşti, mai 
2011 (coautorat)  

Revista Forumul Judecătorilor nr. 4/2010 – „Principalele modificări aduse în materie 
civilă de Legea nr. 202/2010” (coautorat) 

Cartea „Hotărârile CEDO în cauzele împotriva României din perioada 1994-2009 – 
Analiză, consecinţe, autorităţi potenţial responsabile” – 5 volume, Ed. Universitară, 
Bucureşti, octombrie 2010 (coautorat)  

Revista Forumul Judecătorilor nr. 1/2010 – „Măsura tehnico-administrativă a 
ridicării vehiculelor staţionate neregulamentar aplicată în baza O.U.G. nr.195/2002. 
Competenţa soluţionării contestaţiei” 

Revista Forumul Judecătorilor nr. 3/2009 – „Libertatea de exprimare a magistraţilor. 
Limite şi vulnerabilităţi” (coautorat) 

Revista Forumul Judecătorilor nr. 2/2009 – „Gilles Charbonnier şi Orla Sheehy – 
Panorama des systèmes judiciaires dans l`Union Européenne” (recenzie) 

Revista Forumul Judecătorilor nr. 2/2009 – „Acţiunea în evacuare întemeiată pe 
O.U.G. nr. 40/1999 din prisma jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului. 
Interpretarea şi aplicarea art. 6 din O.U.G. nr. 40/1999” (coautorat) 

Revista Dreptul nr. 2/2009 – „Suspendarea activităţii operatorilor economici utilizatori 
ai aparatelor de marcat electronice fiscale aplicată în baza art. 14 din O.U.G. nr. 
28/1999”  

Revista Forumul Judecătorilor nr. 1/2009 – „Practica neunitară în interpretarea 
dispoziţiilor legale privind remunerarea magistraţilor stagiari” (coautorat)  

Revista Forumul Judecătorilor nr. 1/2009 – „Adevăr sau provocare: respectarea 
independenţei justiţiei” 

Revista Română de Dreptul Afacerilor nr. 3/2006 – „Fondul de comerţ. Drept 
comparat” 

Concursul de referate pe teme de jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului 
din cadrul Institutului Naţional al Magistraturii mai 2006 – tema „Interceptările şi 
înregistrările comunicaţiilor telefonice”  

Lucrare de disertaţie master ştiinţe penale – Universitatea „Nicolae Titulescu” iunie 
2005 – tema „Sisteme automate de identificare balistică”. 

Lucrare de licenţă în drept – Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” iulie 2004 – 
tema „Cercetarea criminalistică a urmelor principale ale împuşcăturii”. 

Sesiunea de comunicări ştiinţifice şi referate din cadrul Facultăţii de Drept a 
Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” aprilie 2003 – tema „Studiu asupra 
infracţiunii de corupţie sexuală” (articol publicat ulterior în Revista Pro Patria Lex).  

Sesiunea de comunicări ştiinţifice şi referate din cadrul Facultăţii de Drept a 
Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” noiembrie 2003 – tema „Sistemul Drugfire”. 

Activitate publică  
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Participare în asociaţii profesionale  
şi proiecte asociative 

Iunie 2011 – prezent – Director editorial Revista JurisClasor CEDO (revistă online 
de jurisprudenţă CEDO cu apariţie lunară, 15 numere publicate până în prezent, web: 
www.hotararicedo.ro) 

Iunie 2011 – prezent – membru al Grupului de lucru privind implementarea noilor 
coduri şi unificarea practicii judiciare (Curtea de Apel Bucureşti) 

Martie 2011 – prezent – preşedinte al Asociaţiei Magistraţilor Europeni pentru 
Drepturile Omului 

Februarie 2011 – prezent – membru al Groupement Européen des Magistrats pour 
la Médiation (GEMME – Secţiunea Română) 

Iunie 2009 – prezent - Redactor-şef Revista Forumul Judecătorilor  
Aprilie - Mai 2009 - Redactor-şef adjunct Revista Forumul Judecătorilor (revistă 

trimestrială de atitudine şi studii juridice, se află în anul 3 de apariţie, după 10 numere şi 
2 suplimente, evaluată CNCSIS categoria C+, web: www.forumuljudecatorilor.ro) 

Septembrie 2008 – ianuarie 2010 - membru al Uniunii Naţionale a Judecătorilor din 
România (UNJR) 

Septembrie 2006 - colaborare cu Societatea pentru Justiţie (SoJust) în cadrul 
proiectului “Sistemul juridic din România – Raport independent”  

Octombrie 2000 – prezent – membru al International Police Association (IPA) 

Seminarii şi conferinţe 
 

Conferinţa internaţională « Instanţele naţionale şi jurisprudenţa CEDO în materia 
contravenţiilor. Prezumţia de nevinovăţie vs. prezumţia de legalitate» organizată în data 
de 8 decembrie 2011 la sediul Academiei Române, Bucureşti - Asociaţia Magistraţilor 
Europeni pentru Drepturile Omului a fost co-organizator 

Participare la un stagiu în perioada 26 septembrie – 7 octombrie 2011 la Tribunalul 
de Mare Instanţă din Bourgoin-Jallieu (Franţa) în cadrul proiectului Reţelei Europene de 
Formare Judiciară „EJTN Exchange Programme 2011” 

Conferinţa internaţională «Hotărârile CEDO în cauzele împotriva României şi 
Republicii Moldova. Analiză, consecinţe, autorităţi potenţial responsabile în perioada 
1994-2010. Evoluţia cadrului intern privind imobilele preluate abuziv şi alte posibile 
disfuncţionalităţi sistemice» organizată în data de 10 mai 2011 la sediul Academiei 
Române, Bucureşti - Asociaţia Magistraţilor Europeni pentru Drepturile Omului a fost co-
organizator 

Conferinţa internaţională “Medierea în Uniunea Europeană. Stadiu şi perspective” 
din data de 29 octombrie 2010, Bucureşti - Revista Forumul Judecătorilor a fost partener 
media 

Conferinţa internaţională “Identificarea autorităţilor responsabile pentru 
condamnările suferite de Republica Moldova şi România la CEDO. Răspunderea 
magistraţilor” din perioada 22-23 octombrie 2010, Chişinău (Rep. Moldova) - Revista 
Forumul Judecătorilor a fost co-organizator 

Conferinţa „Hotărârile pronunţate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului 
împotriva României. Analiză, consecinţe, autorităţi potenţial responsabile. Aplicarea 
procedurii hotărârilor pilot pentru disfuncţionalităţi sistemice” organizată în data de 21 
octombrie 2010 la sediul Academiei Române, Bucureşti - Revista Forumul Judecătorilor 
a fost co-organizator 

Colocviu cu tema „Cauze şi remedii privind durata procedurilor judiciare în 
România” organizat de Facultatea de Drept a Universităţii Bucureşti, în data de 9 
decembrie 2010 

Seminar de formare continuă organizat de Institutul Naţional al Magistraturii în 
perioada 3-4 iunie 2010 în materia Dreptului comercial, Bucureşti 

Conferinţa „România la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (2005-2008)” 
organizată în data de 5 mai 2010 la sediul Academiei Române, Bucureşti 

Seminar cu tema „Instituţia Medierii în dreptul românesc şi în dreptul comunitar” 
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organizat de Centrul de Mediere Craiova în data de 17 februarie 2010, Bucureşti 
Conferinţa ”Libertatea de exprimare a magistraţilor. Limite şi vulnerabilităţi” din data 

de 30 noiembrie 2009, Bucureşti  - Revista Forumul Judecătorilor a fost co-organizator  
Conferinţa „Normarea muncii în instanţe. Necesitate, reglementare, consecinţe” din 

data de 29 ianuarie 2009, Bucureşti  - Revista Forumul Judecătorilor a fost co-
organizator  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Actualizat la 1 septembrie 2012 

 


