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 C U R R I C U L U M  V I T A E  
EUROPASS 

 
                        
    
   
   

INFORMAȚII  PERSONALE   
   

Nume/ prenume  DUŢU MIRCEA 

Adresa(e)   
Telefon(oane)   

E-mail (uri)  mircea.dutu@gmail.com 
Sex  M 

   
   

   

   
 

 

Experienţa profesională  
  

Perioada Menţionaţi separat fiecare experienţă profesională relevantă, începând cu cea mai recentă dintre 
acestea. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

Funcţia sau postul ocupat DIRECTOR AL INSTITUTULUI DE CERCETĂRI JURIDICE AL ACADEMIEI ROMÂNE (DIN 2011); 
PREŞEDINTE UEB (2008-PREZENT);  
RECTOR UEB (2001-2008);  
DECAN FAC. DE DREPT UEB (1997-2001);  
CERCETĂTOR ŞTIINŢIFIC PRINCIPAL GR. I LA INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ÎN 
DOMENIUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE BUCUREŞTI (1992-1997);  
CONSILIER JURIDIC I.R.S.O.P. (1989-1992);  
AVOCAT BAROUL BUCUREŞTI (1995-PREZENT); 
ZIARIST, SCÂNTEIA TINERETULUI (1985-1989); 
PROCUROR, PROCURATURA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI (1981-1985); 

  

  

  
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada Menţionaţi separat fiecare forma de învăţământ şi program de formare profesională absolvite, 
începând cu cel mai recent. (vezi instrucţiunile) 

Calificarea / diploma obţinută - DOCTOR ÎN DREPT, UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI (1992) 
- LICENŢIAT ÎN DREPT, FAC. DE DREPT, UNIV. DIN BUCUREŞTI (1981); 
- BURSĂ CONSILIUL EUROPEI  - SPECIALIZARE ÎN DREPTUL MEIDULUI – UNIVERSITATEA 

DIN LIMOGES, FRANŢA (1992); 
- PROF. UNIV. DR., CONDUCĂTOR DE DOCTORAT; 
- MEMBRU AL CONSILIULUI NAŢIONAL DE ATESTARE A TITLURILOR, DIPLOMELOR ŞI 

CERTIFICATELOR UNIVERSITARE;  
- MEMBRU AL ASOCIAŢIEI INTERNAŢIONALE DE DREPTUL URBANISMULUI; 
- MEMBRU AL CENTRULUI INTERNAŢIONAL DE DREPT COMPARAT AL MEDIULUI DIN 

LIMOGES (FRANŢA) 
- MEMBRU AL CENTRULUI DE DREPTUL APEI – UNIVERSITATEA DIN ZARAGOZA (SPANIA) 
- MEMBRU AL ACADEMIEI INTERNAŢIONAL DE DREPT COMPARAT (VIENA) 
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Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

- CONSULTANT AL COMISIEI MIXTE FRANCO –ROMÂNE PENTRU ELABORAREA 
PROIECTULUI DE COD AL URBANISMULUI (2008) 

- MEMBRU ÎN COMISIA PENTRU REVIZUIREA CONSTITUŢIEI – REPREZENTANT AL 
ACADEMIEI ROMÂNE (2014) 

- MEMBRU TITULAR AL ACADEMIEI OAMENILOR DE ŞTIINŢĂ DIN ROMÂNIA. 
- PREŞEDINTELE ASOCIAŢIEI ROMÂNE DE DREPTUL MEDIULUI (ARDM) 
- PREŞEDINTELE ASOCIAŢIEI ROMÂNE DE DREPTUL URBANISMULUI 
- MEMBRU TITULAR A ACADEMIEI DE ŞTIINŢE JURIDICE DIN ROMÂNIA 
-  
- DREPT PUBLIC (DREPTUL URBANISMULUI, DREPTUL MEDIULUI); 
- ISTORIA INSTITUŢIILOR JUDICIARE. 

 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 

 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

PROFESOR – VISITING – DREPT PUBLIC LA UNIVERSITATEA DIN LIMOGES, FRANŢA ŞI 
ZARAGOZA (SPANIA) 

- EXPERT NAŢIONAL PROGRAME PHARE – APROXIMAREA LEGISLAŢIEI DE MEDIU ŞI 
POLITICILOR ÎN DOMENIU 

- EXPERT CONSENSUS 
- OPINII LEGALE ÎN MATERIE DREPTUL MEDIULUI ŞI DREPTUL URBANISMULUI 

 
  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Limba Română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral 

Limba   FRANCEZĂ  F BINE  F BINE  

Limba   SPANIOLĂ  BINE  BINE  

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

Realizările profesional-ştiinţifice:  
 
  

Contribuţii la dezvoltarea ştiinţei dreptului şi la afirmarea pe plan internaţional a 
cercetării ştiinţifice juridice: 

• contribuţii fondatoare, de pionierat în România, la afirmarea ca discipline 
ştiinţifice şi de studiu universitar al dreptului mediului şi dreptului urbanismului, domenii 
noi, de amplă perspectivă ale dreptului, prin publicarea de tratate şi cursuri universitare, 
studii şi articole în ţară şi străinătate, dezvoltarea de cercetări şi manifestări ştiinţifice, 
crearea de asociaţii profesionale (Asociaţia Română de Dreptul Mediului, Asociaţia 
Română de Dreptul Urbanismului), iniţierea de publicaţii ştiinţifice de profil (Revista 
română de dreptul mediului) şi participarea la activitatea de cooperare ştiinţifică 
internaţională în domeniu (Asociaţia Internaţională de Dreptul Urbanismului din Paris, 
Comitetul European de Drept Rural (CEDR), Uniunea Internaţională Pentru 
Conservarea Naturii – Departamentul Juridic, Elveţia), participarea la cercetări ştiinţifice 
partajate pe teme de acest gen (AUPEL-UREF, Universitatea La Rochelle, Universitatea 
din Zaragoza etc.). Ca acte de promovare universitară a acestor discipline, a iniţia 
primul masterat de „drept intern şi internaţional al mediului”, masteratul „managementul 
efectelor climatice” şi conduce un doctorat în dreptul mediului; concluzii teoretice 
originale la teoria principiilor dreptului mediului, justificarea şi relevarea specificului unui 
sistem de răspundere juridică (civilă, penală, contravenţională şi de mediu) pentru 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro


Pagina 3 - Curriculum vitae 
 

  

  

 

protecţia mediului, funcţia ecologică a dreptului de proprietate, existenţa şi garantarea 
unui drept fundamental la mediu, a unui drept fundamental la o climă adecvată, 
fundamentarea unui drept al schimbărilor climatice; contribuţii la dezvoltarea 
conceptelor de doctrină, ştiinţă a dreptului, jurisprudenţă, cercetare ştiinţifică juridică şi 
cultură juridică; concluzii teoretice de fundamentare a unor propuneri de lege ferenda 
relevante, asumate şi consacrate legislativ, precum: consacrarea şi garantarea dreptului 
fundamental la un mediu sănătos şi echilibrat ecologic (art. 35 din Constituţia României 
– revizuită, art. 5 din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului), funcţia ecologică a 
dreptului de proprietate (art. 44(7) din Constituţie); stabilirea unui regim special de 
răspundere şi de reparare a daunelor ecologice (art. 96 din OUG nr. 195/2005, OUG nr. 
67/2007); propunerea emergenţei şi consacrării unui drept uman fundamental la o climă 
propice (Conferinţa Asociaţiei Europene de Dreptul Mediului, La Rochelle, octombrie 
2015); consacrarea unei răspunderi penale speciale în materie de mediu; protecţia 
mediului în materie de urbanism (art. 35 din Legea nr. 350/2001) elaborarea unui Cod al 
mediului (justificare teoretică, structurare tematică); coordonarea şi participarea la 
cercetări pe baza concluziilor cărora s-au realizat strategii naţionale în domeniu 
(Strategia naţională privind biodiversitatea 2010-2020; Strategia naţională a României 
privind schimbările climatice 2013-2020); contribuţii majore la dezvoltarea unor 
discipline ştiinţifice conexe acestor domenii, precum dreptul rural şi dreptul noilor 
energii, prin publicarea de studii şi articole; contribuţii de pionierat în domeniul istoriei 
instituţiilor judiciare româneşti, prin publicarea primelor monografii consacrate Istoriei 
avocaturii române, Istoriei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi Istoriei Baroului din 
Bucureşti; contribuţii istorico-juridice de pionierat în România privind istoria 
creştinismului (Procesul lui Iisus, Procesul Apostolului Pavel, Pilat din Pont, judecătorul 
lui Iisus) ş.a.;  

• afirmarea pe plan internaţional: a) participarea la numeroase proiecte şi 
programe internaţionale de cercetare (peste 15), finanţate de USAID, Banca Mondială, 
UICN, Uniunea Europeană, ONU-PNUD, PNUM, Agenţia universitară a francofoniei – 
AUPEL-UREF etc. şi colaborarea cu prestigioşi cercetători ştiinţifici şi profesori 
universitar de reputaţie internaţională; b) participarea la conferinţe, colocvii, congrese 
(peste 45), la universităţi şi institute de cercetări prestigioase din străinătate (Franţa, 
Spania, Italia, Germania, Austria, Ungaria, Grecia); c) publicarea uni număr semnificativ 
de lucrări în mari baze bibliografice internaţionale, precum şi citarea în lucrări ale unor 
autori străini; d) membru al unor organizaţi profesionale din străinătate (7) şi în boardul 
unor reviste de specialitate recunoscute (5); e) profesor visiting la 5 universităţi din 
străinătate (Zaragoza (Spania), Limoges, La Rochelle, Strasbourg şi Panteon-Sorbona 
(Franţa); f) acordarea Medaliei de argint a Comitetului European de Drept Rural (2013) 
ş.a.; g) promovarea unei perspective româneşti în problemele internaționale de mediu şi 
dezvoltarea cercetărilor privind regimul de protecţie durabilă al fluviului Dunărea, 
conservarea şi protecţia Munţilor Carpaţi şi protecţia Mării Negre împotriva poluării; h) 
ales membru al Academiei Internaţionale de Drept Comparat (Paris) – 2015. 

• afirmarea pe plan naţional: a) participarea la numeroase proiecte naţionale 
de cercetare (8 din care coordonator la 2), dintre care se remarcă: PIMS no. 3955  - 
Support to alignment of NBSAP with CBD obligations and development of CHM (ATLAS 
#59788)/ 13 ianuarie, 2008 - "Suport de alinierea Strategiei Naționale si Planului de 
Acțiune pentru Biodiversitate, la obligațiile din Convenția pentru Diversitate Biologica şi 
dezvoltarea Mecanismului de Informare";  PIMS no. 3687 - Strengthening Capacity to 
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Integrate Environment and Natural Resource Management for Global Environmental 
Benefits (ATLAS project ID #: 61965)/ 28 iunie 2008 - "Întărirea Capacității de a Integra 
Managementul de Mediu şi al Resurselor Naturale pentru Beneficii de Mediu Globale"; 
Proiectul 

 „Cultura română şi modele culturale europene: cercetare, sincronizare, 
durabilitate” - ID 136077 (2014); Proiectul „Studii doctorale şi postdoctorale Orizont 
2020: promovarea interesului naţional prin excelenţă, competitivitate şi responsabilitate 
în cercetarea ştiinţifică fundamentală şi aplicată românească” - ID 140106 (2014); b) 
participarea la seminarii şi conferinţe (peste 100), grant al Academiei Române şi 
colaborări cu organizaţiile neguvernamentale, ale justiţiei (Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie, Curtea Constituţională, Consiliul Superior al Magistraturii), cu universităţi şi 
institute din ţară; c) publicarea a numeroase lucrări (57 de cărţi, cca. 150 de studii şi 
peste 1000 de articole) precum şi citarea în numeroase lucrări ale autorilor români; d) 
preşedinte-fondator al Asociaţiei Române de Dreptul Mediului şi al Asociaţiei Române 
de Dreptul Urbanismului, membru al unor organizaţii profesionale naţionale (11), printre 
care şi vicepreşedinte al Uniunii Juriştilor din România, redactor-şef (director) al 
revistelor juridice de prestigiu naţional şi indexate în baze de date internaţionale: Studii 
şi Cercetări Juridice, Pandectele Române şi Revista română de dreptul mediului, 
membru în boardul a altor publicaţii ştiinţifice (7); e) rector şi preşedinte la Universităţii 
Ecologice din Bucureşti (2001-prezent), profesor asociat la Facultatea de drept a 
Universităţii din Bucureşti, ASE, alte universităţi de stat şi particulare ş.a.; f) membru 
titular al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România şi al Academiei de Ecologie din 
Republica Moldova; doctor în drept (din 1992), conducător de doctorat (din 2003), 
premiul „N. Titulescu” al Academiei Române, premiul de excelenţă al AGER (1998), 
Ministerului Mediului (2009), premiile: Andrei Rădulescu (2000), Mircea Manolescu 
(2003) şi Vintilă Dongoroz (2013) ale Uniunii Juriştilor din România, Diploma de onoare 
a Uniunii Naţionale a Barourilor din România (2010), vicepreşedinte al Comisiei de 
ecologie a Academiei Române (din 2003) ş.a.; g) distins cu ordinul naţional „Pentru 
învăţământ”, în grad de comandor, de Preşedintele României (2004); distins cu „Medalia 
de argint” a Comitetului European de Drept Rural (2013); Doctor Honoris Causa al 
Universităţii „Petru Maior” din Târgu-Mureş (2012); „Valahia” din Târgovişte (2015), 
„Vasile Goldiş”, Arad (2016). 

- Indice HIRSCH – 9,8 
 
Autor al 60 de volume şi peste 150 de studii în domenii precum: dreptul 

mediului, dreptul urbanismului (fiind considerat fondatorul acestor discipline în România) 
şi istoria instituţiilor juridice. 

 
Lucrări semnificative: 
 
• Tratat de dreptul mediului (1998, 2003 Editura Economică, 2007 Editura 

Universul Juridic); 
• Dreptul mediului (curs universitar) (1992, 1996, 2007, 2009, 2010), Editura 

All Beck, Editura Universul Juridic; 
• Principii şi instituţii fundamentale ale dreptului comunitar, Editura 

Economica, Bucureşti, 2005; 
• Dreptul internaţional al mediului, Editura Economică, Bucureşti, 2003; 
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• Dreptul comunitar al mediului, Editura Economica, Bucureşti, 1997; 
• Dreptul urbanismului (4 ediţii – 1994, 2000, 2009, 2011), Editura Universul 

Juridic; 
       • Politici publice de mediu, Editura Universul Juridic, 2012; 

• Dreptul de proprietate şi exigenţele protecţiei mediului, Editura Universul 
Juridic, 2011; 

• Ecologie. Filosofia naturală a vieţii, Editura Economica, 2000; 
• Introducere în dreptul penal al mediului, Editura Hamangiu, 2013; 
• Autorizaţiile de urbanism, Editura Economică, 1998; 
• Défis énergetiques et droit international, (în colab.), Editions Larcier, 

Bruxelles, 2011; 
• Le Nouveau Code civil roumain. Tradition, modernisation, integration, 

Editions Universitaires Européennes, Sudwestdeutscher Verlag, Sarrebruck, 2011; 
• Dreptul contenciosului european, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2010 
• Istoria Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Editura Universul Juridic, 2012; 
• Istoria Ştiinţelor Juridice în România, Editura Academiei Române, 2014; 
• Răspunderea în dreptul mediului, Editura Academiei Române, 2015; 
- Dreptul şi juriştii în Academia Română. 1866 – 2016., Editura Academiei 

Române, 2016; 
- Apărarea mediului şi a fondului forestier prin dreptul penal (coautor şi 

coordonator), Editura Academiei Române/Editura Universul Juridic, 2016. 
 

 


