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DECAN al Facultății de Drept și Științe 
Administrative 

 
Discipline predate: Drept penal special, Drept 

procesual penal, Instituții de drept penal, Instituții de drept 
procesual penal, Probațiunea în procesul penal. 

Absolvent al Facultăţii de Drept, Universitatea  
Bucureşti (1984). 

Studii postuniversitare: „Programul de pregătire a 
experţilor în problemele minorităţilor naţionale şi comunicare 
socială” – Academia Română, Bucureşti şi Olanda 
(1994-1995). Curs de specializare „Managementul unui 

centru de formare -  perfecţionare”  (1997).  
Titlul de doctor în drept obţinut, în anul 2000, la Universitatea București – Facultatea de 

Drept. În anul 2013 a obținutul titlul de conducător de doctorat ca urmare a susținerii tezei de 
abilitare, în prezent conducător de doctorat la Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei 
Rădulescu” de pe lângă Academia Română. 

Domenii de competenţă: drept penal și drept procesual penal, criminalistică, 
criminologie. 

Cercetare ştiinţifică: activitatea de cercetare ştiinţifică desfăşurată s-a materializat prin 
publicarea de cărţi (cursuri universitare şi monografii), articole, studii, referate şi comunicări 
ştiinţifice în reviste de specialitate şi în volume ale unor conferinţe, participarea la conferinţe, 
seminarii, simpozioane ştiinţifice naţionale şi internaţionale. Cercetător asociat al Institutului de 
Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” de pe lângă Academia Română 

Experienţa profesională: cariera universitară a început-o în anul 1991 în cadrul Catedrei 
de Drept Public a Facultății de Drept – Universitatea Spiru Haret, începând cu  anul 2005 a 
deținut funcția de  Prodecan a Facultății de Drept a Universității Ecologice din București, iar din 
2008 a fost ales în funcția Decan al aceleași Facultăți de Drept și Științe Administrative, funcție 
pe care o deține și în prezent. Din anul 1997 este avocat în cadrul Baroului București. Membru 
fondator al Societăţii Române de Criminologie. Membru fondator al Asociaţiei Criminaliştilor 
din România. Membru în Consiliul Ştiinţific al Revistei Române de Criminalistică. Membru ASIL 
(The American Society of International Law) Baltimore, U.S.A. 

Limbi străine cunoscute: engleză. 
 
Date de contact: bunpetre56@yahoo.com 
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