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DATE PERSONALE 

NUME: BULAI 

PRENUME: NICOLAE - BOGDAN 

DOMICILIUL: Bucureşti 

E-MAIL bogdan-nicolae.bulai@drept.unibuc.ro 

CETĂŢENIA: ROMÂNĂ 

 

 

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ 

 

- În perioada 1 octombrie 1996 – 1 februarie 1999 - preparator universitar la disciplina Drept penal–

Partea specială, Catedra de Drept penal a Facultăţii de Drept, Universitatea din Bucureşti (cu sediul 

în Bucureşti, Bd. Mihail Kogălniceanu 36-46, Sector 5); din 1 februarie 1999 asistent universitar, de 

la 1 octombrie 2002 lector universitar doctor, iar din februarie 2008 până în prezent conferențiar 

universitar la aceeaşi catedră, unde susţin ore de curs şi de seminar cu studenţii anului III, cursuri de 

zi (disciplina Drept penal-Partea specială I şi II; Curs de Drept Penal Internaţional (Master - Științe 

penale, cursuri de zi; Licență – An IV); Cursuri de infracțiuni prevăzute în legi speciale (Master - 

Științe penale, cursuri de zi ; până în anul 2016 și la Master - Carieră judiciară și), precum şi cursuri 

de răspundere penală la Master – Dreptul urbanismului. Curs de Drept penal internaţional ținut la 

Master în limba engleză organizat de Facultatea de Drept a Universităţii din Haifa (Israel), cu 

examen aferent (2010). Director al Departamentului Drept Penal din cadrul Facultății de Drept – 

Universitatea din București în perioada noiembrie 2011 – noiembrie 2015.   

 

- 16 octombrie 1996 – prezent: avocat, membru al Baroului Bucureşti (cu sediul în Str. Dr. 

Râureanu nr. 2, Sector 5, Bucureşti) din cadrul Uniunii Naţionale a Barourilor din România, cu 

dreptul de a pune concluzii în faţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, a Curţii Constituţionale a 

României, a Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a oricăror instanţe arbitrale interne sau 

internaţionale. Bogată experienţă practică dobândită în cadrul colaborării cu mari firme de 

avocatură din S.U.A., Germania, Marea Britanie, Franţa, Grecia, pentru clienţi din categoria mari 

concerne industriale şi corporaţii multinaţionale din întreaga lume. Domeniile de interes ale 

clienţior merg de la industria confecţiilor la producţia industrială de componente auto, maşini, 

utilaje şi echipamente, nave, aeronave, calculatoare, la fabricarea şi distribuţia de medicamente de 

uz uman, cercetare şi până la tehnologii de ecologizare şi informaţionale, operaţiuni pe pieţe de 

capital şi plasamente financiare interne sau internaţionale. Activitatea practică a constat şi în 

acordarea de asistenţă juridică în materie penală (în faza de urmărire penală), dar şi de reprezentare 

juridică (în faza de judecată). Preponderent, activitatea de avocat a constat în consultanţă juridică în 

materie penală, civilă, de afaceri, de drept fiscal, contravenţional sau al muncii, ca și în domeniul 

drepturilor omului (reprezentare cu succes în fața Curții Europene a Drepturilor Omului în cauza 

„Grigoraș contra România”). 

 

- 1 august 2000 – prezent: Avocat coordonator în cadrul societăţii civile de avocaţi „Bulai, Poenaru 

şi Asociaţii” (devenită în 2001 „Bulai şi Asociaţii”), cu sediul în Bucureşti. Societatea este 

înregistrată ca operator de date cu caracter personal la Autoritatea Naţională de Supraveghere a 

Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Activitatea pe care o desfăşor este de manager al societăţii 

de avocatură, incluzând găsirea şi contractarea de noi clienţi, relaţiile cu aceştia şi cu autorităţile 

publice sau private (îndeosebi autorităţile fiscale şi băncile), gestionarea cauzelor în curs de 

rezolvare în cadrul societăţii de avocaţi, angajarea avocaţilor colaboratori sau stagiari şi relaţiile cu 

aceştia etc. 

 

mailto:bogdan.bulai@bpa.ro


- februarie 2005 – iulie 2007: Cursuri de perfecţionare pentru avocaţii stagiari la disciplina Drept 

penal (susţinute la solicitarea Uniunii Naţionale a Barourilor din România şi Baroului Bucureşti). 

 

- mai 2011 – decembrie 2012: Formator la Institutul Național al Magistraturii în cadrul proiectului 

„Asistenţă pentru consolidarea capacităţii instituţionale în domeniul formării judecătorilor şi 

procurorilor pentru aplicarea noilor legi”, unde am prezentat în cadrul Curților de Apel din Galați și 

Constanța, ca și în cadrul Parchetelor de pe lângă Curțile de Apel din Brașov, Constanța și Iași, noul 

Cod penal (Legea nr. 286/2009) – Partea generală și Partea specială. 

 

 

EDUCAŢIA ŞI PREGĂTIREA PROFESIONALĂ 

 

STUDII GIMNAZIALE ŞI MEDII: 

- Clasele I-VIII la Şcoala generală nr. 111, Bucureşti (str. Stoian Militaru nr. 72, Sector 4). 

- Clasele IX-XII la Liceul de Ştiinţe ale Naturii nr. 1, (devenit Liceul Industrial nr. 35, iar azi Liceul 

teoretic „Ion Barbu”), Bucureşti (Str. Năbucului nr. 18, Sector 5). Calificat ca tehnician de laborator 

în materie de biologie, chimie, biochimie. 

 

STUDII UNIVERSITARE: 

- Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti în perioada 1992-1996. Media generală de 

promovare a anilor de studii: 9,97. Media generală de licenţă: 9,65. Titlul lucrării pentru Diploma 

de licenţă: Extrădarea în dreptul penal român, nota 10. 

 

STUDII POSTUNIVERSITARE: 

- 1996-1997 - cursuri de pedagogie, psihologie şcolară şi metodică a predării. Diplomă de absolvire 

a cursurilor de pedagogie. 

 

STUDII DOCTORALE: 

- 15 octombrie 1996 – decembrie 2004: studii doctorale fără frecvenţă la Facultatea de Drept a 

Universităţii din Bucureşti. 

- Doctor în Drept - 17 decembrie 2004 – obţinut titlul de Doctor în Drept, domeniul Ştiinţe Juridice, 

Specializarea Drept, cu calificativul MAGNA CUM LAUDE. Titlul lucrării de doctorat: „Asistenţa 

juridică internaţională în materie penală între statele membre ale Consiliului Europei”. 

 

ALTE ACTIVITĂŢI PROFESIONALE ŞI DE PERFECŢIONARE: 

 

- 12-18 septembrie 1999 – participant la Colocviul internaţional desfăşurat la Siracusa (Italia) în 

organizarea Asociaţiei Internaţionale de Drept Penal şi având ca temă „Curtea Penală 

Internaţională”, unde am avut mai multe intervenţii pe temele: „Aplicarea sancţiunilor penale în 

plan internaţional” şi „Remiterea resortisanţilor către instanţele penale internaţionale”. 

 

- 1-4 iunie 2003 - participant la Berlin la colocviul pregătitor al Congresului AIDP ce urma să aibă 

loc la Beijing în septembrie 2004. Redactat şi prezentat Raportul naţional din partea României cu 

tema «Jurisdicţia penală concurentă naţională şi internaţională şi principiul "Ne bis in idem"». 

 

 

- 6-10 iunie 2004 - participant la cea de a 7-a Conferinţă Bienală Internaţională cu tema 

„Perspective internaţionale asupra criminalităţii, justiţiei şi ordinii publice”, Bucureşti, Palatul 

Parlamentului. 
 



- 27-30 septembrie 2007 - participare la Forumul Bienal al Societăţii Europene de Drept 

Internaţional cu tema: „The Power of International Law in Times of European Integration” - 

Budapesta, Ungaria, Universitatea Etvös Lorand. 

 

- 4 octombrie 2007 - participare la Conferinţa Ştiinţifică „De la Convenţia din 1937 privitoare la 

înfiinţarea unei Curţi Penale Internaţionale la Statutul de la Roma - Dezvoltarea unui sistem al 

justiţiei penale internaţionale. In memoriam Vespasian V. Pella” – desfăşurată la sediul Curţii 

Penale Internaţionale, Haga, Olanda 

 

- 2007 - membru al Societăţii Europene de Drept Internaţional (ESIL) şi al Asociaţiei Internaţionale 

de Drept Penal (AIDP) 

 

- 4-6 septembrie 2008 - participare la Conferinţa Bienală al Societăţii Europene de Drept 

Internaţional cu tema: „International Law in a Heterogeneous World” - Heidelberg, Germania, 

Universitatea Ruprecht Karls. 

 

- 20-27 septembrie 2009 - participare la Congresul al XVIII-lea al Asociaţiei Internaţionale de 

Drept Penal cu tema: „The Principal Challenges Posed by the Globalization of Criminal Justice” – 

Istanbul, Turcia. 

 

- 26 octombrie – 14 noiembrie 2010 – predat curs intensiv de Drept penal internaţional studenţilor 

la cursurile de master în limba engleză de la Facultatea de Drept a Universităţii din Haifa, Israel. 

 

- 14 mai 2011 – Susținut prelegere cu tema „Infracțiuni contra drepturilor de autor” la Conferința 

Națională organizată pe tema protecției drepturilor de proprietate intelectuală de către ELSA 

București. 

 

- 2013 – Membru în echipa de cercetare și redactare a Raportului național pentru România intitulat 

„Study on children’s involvement in judicial proceedings - Contextual overview for the criminal 

justice phase – Romania, June 2013” (realizat în colaborare cu Daniela-Anca Deteșeanu) în cadrul 

grantului internațional obținut de Milieu Ltd în parteneriat cu ICF GHK sub contractul Nr. 

JUST/2011/CHIL/PR/0147/A4 încheiat cu Comisia Europeană, Direcția Generală pentru Justiție. 

 

- 3 - 4 aprilie 2014 – Susținut prelegere cu tema „Noi infracțiuni contra înfăptuirii justiției în Codul 

penal și modificări aduse incriminărilor anterioare” la Conferința cu tema „Reglementări 

fundamentale în noul Cod penal şi noul Cod de procedură penală” organizată de Facultatea de Drept 

a Universității din București. 

 

- 24 aprilie 2014 – Participat la Conferința Internațională privind Crima Organizată, eveniment 

organizat de Uniunea Juriștilor Spanioli-România la Facultatea de Drept, Universitatea din 

București  

 

- 27-28 noiembrie 2014 – Participat la Simpozionul de Criminalistică organizat de Corpul 

Experților Criminaliști din România „Aurel Boia” și Institutul Național de Expertize Criminalistice 

București cu tema „Expertizele în noul Cod de procedură penală. Activitatea, rolul și răspunderea 

experților criminaliști”. 

 

- 13-15 mai 2015 – Prelegere privind „Condiții atipice de efectuare a expertizei medico-legale 

psihiatrice. Studiu de caz”la Conferința internațională criminalistică cu tema „Clasic și modern în 

obținerea și evaluarea științifică a probelor” organizat de Societatea Română de Criminologie, 

Criminalistică și Penologie – Sucursala Transilvania, Corpul Experților Criminaliști „Aurel Boia”, 



Universitatea „Babeș-Bolyai” – Facultatea de Drept și Universitatea din București – Facultatea de 

Drept. 

 

- 30-31 octombrie 2015 – Moderator la sesiunea de comunicări științifice “German Influences Upon 

the Romanian Law - A Comparative Approach” organizată la București de Academia Română – 

Institutul de Cercetări Juridice «Andrei Rădulescu» 

 

- 22-23 septembrie 2016 – Speaker la Conferința internațională „Identificarea Victimelor 

Dezastrelor (DVI) – prezent și perspective” organizată de Fundația „Hanns Seidel” și Institutul 

Național de Criminalistică, București 

 

- 16-17 martie 2018 – Moderator și speaker la conferința națională cu tema „4 ani de la intrarea în 

vigoare a noilor coduri penale”, organizată de Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti. 

Tema prelegerii: Infracţiunile contra înfăptuirii justiţiei: puţină teorie aplicată la noua realitate. 

 

- 23-25 mai 2018 – Speaker la conferința internațională „Patrimonium V” cu tema „Combaterea 

criminalităţii împotriva patrimoniului cultural - de la legislaţie la practică”, organizată de Societatea 

Română de Criminologie, Criminalistică şi Ştiinţe Penitenciare (Filiala Transilvania), Parchetul de 

pe lângă Curtea de Apel ALBA, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, având ca parteneri 

Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj - Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti - Facultatea de 

Drept și Universitatea Wroclaw (Polonia), desfășurată la Palatul Apor, Universitatea „1 Decembrie 

1918” Alba Iulia. Tema prelegerii: Probleme ale legislației penale în combaterea criminalităţii 

contra patrimoniului cultural /  Problems of Criminal Law in fighting Crimes against the Cultural 

Heritage. 

 

 

ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE PERSONALE 

 

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE: 

- Limba maternă: româna 

- Limba engleză (foarte bine: scris, citit, vorbit) – IELTS Test din 1997. Traducător/interpret 

autorizat de Ministerul Justiţiei pentru limba engleză (din 2002). 

 

ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE SOCIALE: 

- În perioada 1986 – 1992 am lucrat la disciplina de Fiziologia animalelor din cadrul Catedrei de 

Biologie animală a Facultăţii de Biologie-Geologie-Geografie (redevenită în anul 1990 Facultatea 

de Biologie), Universitatea din Bucureşti. Din aprilie 1990 (de la înfiinţare) şi până în 1992 am fost 

preşedintele Sindicatului Liber din Facultatea de Biologie, în care majoritatea membrilor erau cadre 

didactice universitare de la Facultatea de Biologie a Universităţii din Bucureşti. Am obţinut 

rezultate remarcabile în activitatea sindicală (mai multe locuinţe pentru tinerele cadre didactice, 

recunoaşterea drepturilor privind activitatea desfăşurată la locuri de muncă cuprinse în grupa a II-a 

de muncă – cu consecinţa acordării unor drepturi suplimentare de vechime la pensie şi sporuri de 

salariu, restabilirea prestigiului de cadru didactic universitar şi promovarea cadrelor). 

 

ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE ORGANIZAŢIONALE: 

- Abilităţi manageriale probate atât în activitatea desfăşurată în instituţii publice de învăţământ, cât 

mai ales cea desfăşurată în mediul profesional privat, unde am construit o afacere de relativ succes 

pornind de la zero. 

 

ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE TEHNICE: 

- solide cunoştinţe de fizică, chimie, biologie şi aplicaţiile lor în practică 

 



ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE ARTISTICE: 

- hobby pentru lumea literară, teatrală, muzicală, cinematografică 

 

ALTE ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE: 

- Cunoştinţe solide de operare pe calculator în probleme de redactare şi procesare texte, inclusiv în 

folosirea reţelelor WWWeb, prezentări PowerPoint, tabele, grafice, desene etc. 

- abilităţi pentru orice fel de activităţi practice. 

 

PERMIS DE CONDUCERE: 

- posesor al permisului de conducere auto categoria B (din 1982) şi categoriile B+E, C, C+E (din 

anul 2000). 

 

INFORMAŢII ADIŢIONALE: 

- stagiul militar satisfăcut (pompier calificat), văduv, 4 copii. 

 

ANEXE: 

LUCRARI STIINTIFICE PUBLICATE: 

1. Ratificarea de către România a Convenţiei europene de extrădare şi consecinţele acesteia, în 

Analele Universităţii Bucureşti, Anul XLVIII – 1999, pag. 59–82. 

2. Drept penal, Drept procesual penal, Teste grilă pentru examenele de an, licenţă, admitere în 

profesia de avocat şi definitivat, (în colectiv), Editura „Universul Juridic”, Bucureşti, 2002. 

3. Privatization Law Revised Again Ahead Of Planned Large Sell-Offs (în colaborare cu Daniel F. 

Vişoiu), în BNA’s Eastern Europe Reporter, Volume 12, Number 8, August 2002, pag. 15-17. 

4. Romania’s New ‘Post-Privatization Law’ Creates Additional Obstacles for Investors (în 

colaborare cu Gerd Schneider şi Daniel F. Vişoiu), în BNA’s Eastern Europe Reporter, Volume 13, 

Number 2, February 2003, pag. 33-35. 

5. Drept penal, Drept procesual penal, Teste grilă pentru examene de an şi examenul de licenţă (în 

colectiv), Ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Editura „Universul Juridic”, Bucureşti, 2003. 

6. Romanian National Report on the Subject: Concurrent National an International Criminal 

Jurisdiction and the Principle “Ne bis in idem”, în Revue Internationale de Droit Penal, 73
e
 année, 

nouvelle serie, 3
e
 et 4

e
 trimestres 2002, Éditions érès 2004, pag. 1051 - 1064. Articol disponibil pe 

site-ul „http://www.cairn-int.info//article-E_RIDP_733_1051--romania-s-national-report-on.htm” 

7. Drept penal, Drept procesual penal, Teste grilă pentru examene de an şi examenul de licenţă (în 

colectiv), Ediţia a III-a revăzută şi adăugită, Editura „Universul Juridic”, Bucureşti, 2005. 

8. Drept penal, Drept procesual penal, Teste grilă pentru examene de an şi examenul de licenţă (în 

colectiv), Ediţia a IV-a revăzută şi adăugită, Editura „Universul Juridic”, Bucureşti, 2006. 

9. Drept penal, Drept procesual penal, Teste grilă pentru examene de an şi examenul de licenţă (în 

colectiv), Ediţia a V-a revăzută şi adăugită, Editura „Universul Juridic”, Bucureşti, 2007. 

10. Manual de drept penal. Partea generală (împreună cu prof. dr. C. Bulai), Editura „Universul 

Juridic”, Bucureşti, 2007. 

11. Instituţii de drept penal – Curs selectiv pentru examenul de licenţă. Ediţia a IV-a, autor alături 

de C. Bulai, A. Filipaş, C-tin Mitrache şi Cr. Mitrache, Editura Trei, Bucureşti, 2008. 

12. Neexecutarea pedepselor complementare de către anumite persoane juridice, Analele 

Universităţii din Bucureşti, Seria Drept, nr. I-II/2008, pag. 118-128. 

13. Drept penal, Drept procesual penal, Teste grilă pentru examene de an şi examenul de licenţă 

(în colectiv), Ediţia a VI-a revăzută şi adăugită, Editura „Universul Juridic”, Bucureşti, 2008. 

14. Explicații preliminare ale noului Cod penal, Vol. II, Articolele 57 – 187, autor alături de George 

Antoniu (coordonator), Alexandru Boroi, Costică Bulai, Ștefan Daneș, Constantin Duvac, Mioara-

Ketty Guiu, Constantin Mitrache, Cristian Mitrache, Ioan Molnar, Ion Ristea, Constantin Sima, 

Vasile Teodorescu, Ioana Vasiu și Adina Vlășceanu, Editura Universul Juridic, București, 2011. 

15. Study on children’s involvement in judicial proceedings - Contextual overview for the criminal 

justice phase – Romania, June 2013, raport național (în coautorat cu Daniela-Anca Deteșeanu) 



publicat de Uniunea Europeană în 2014 în baza contractului nr. JUST/2011/CHIL/PR/0147/A4 cu 

Comisia Europeană – Direcția Generală pentru Justiție (pe site-ul Comisiei Europene 

http://www.childreninjudicialproceedings.eu/docs/ContextualOverview/Romania.pdf) 

16. Explicațiile noului Cod penal, Vol. I, Articolele 1 – 52, coautor cu George Antoniu și Tudorel 

Toader (coordonatori), Gheorghe Ivan, Costică Bulai, Constantin Mitrache, Ioan Molnar, 

Constantin Duvac, Ilie Pascu, Ioan Griga, Viorel Pașca, Ion Ifrim și Ovidiu Predescu, Editura 

”Universul Juridic”, București, 2015. 

17. Explicațiile noului Cod penal, Vol. II, Articolele 53 – 187, coautor cu George Antoniu și 

Tudorel Toader (coordonatori), Alexandru Boroi, Constantin Mitrache, Versavia Brutaru, Cristian 

Mitrache, Ioan Molnar, Costică Bulai, Ion Ristea, Ștefan Daneș, Constantin Sima, Constantin 

Duvac, Vasile Teodorescu, Mioara-Ketty Guiu, Ioana Vasiu, Ion Ifrim și Adina Vlășceanu, Editura 

”Universul Juridic”, București, 2015. 

 


