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CURRICULUM VITAE  

 
  

Informaţii personale  
 Prenume / Nume  Ștefan  NAUBAUER 

 
e-mail stefannaubauer@yahoo.com 

stefan.naubauer@revistadreptul.com 
 

Naţionalitate  Română 
Experiență profesională  

01.12.2013 - în prezent Membru în Comitetul de redacție al revistei “Dreptul” 
Uniunea Juriștilor din România 

 
01.01.2013 - în prezent 

 
Membru în Comitetul științific internațional  
Challenges of the Knowledge Society 

01.11.2012 - în prezent Coordonator al Departamentului juridic  
Federația Română a Jurnaliștilor MediaSind 

 
 

01.05.2012 - în prezent 
 

Șef al Departamentului de Studii, Cercetări Juridice și Cooperare Internațională  
Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților (București) 

03.09.2010 - în prezent 
 
 
 
 

01.10.2008 - în prezent 
 
 
 

11.02.2008 - 01.10.2010 
 
 

Formator  
Institutul Notarial Român 
 
 
 
Lector universitar (titularizat la 01.10.2010) 
Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti, Facultatea de Drept 
 
 
Asistent universitar titular 
Academia de Studii Economice din Bucureşti, Catedra de Drept 
 

01.02.2008 - 01.05.2012 Director executiv adjunct 
Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor (București) 

 
01.04.2006 - 31.12.2011 Redactor şef 

Editura Wolters Kluwer România (București) 
  

01.09.2005 - 01.04.2006 Redactor şef 
Editura  Rosetti (București) 

 
01.04.2005 - în prezent Lector (formator) 

Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor (București) 
 

01.02.2004 - 01.09.2004 Redactor şef 
Editura Universul Juridic (București) 

  
15.01.2004 - în prezent Avocat 

Baroul București 
  

01.10.2003 - 01.02.2008 Asistent universitar (cadru didactic asociat) 
Universitatea din Piteşti, Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative 

  

mailto:stefannaubauer@yahoo.com


 
 Activitatea publicistică 
 

Cursuri universitare, monografii 
 

 Legea organizării și exercitării profesiei de avocat. Explicații teoretice și practice (articolele 1-28), 

Editura Universul Juridic, București, 2013 (autor) 

 Raporturile de muncă în cooperația meșteșugărească, Editura Universul Juridic, București, 2012 (autor) 

 Ghid de integritate în administrarea sistemului judiciar, Editura Afir, Bucureşti, 2008 (coautor) 
 Comentariile noului cadru legal privind profesia de avocat*), Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2004 

(coautor) 
 

  
 

*Lucrare inclusă, în anul 2005, în bibliografia examenului de definitivare în profesia de avocat.  

 
09.09.2002 - 31.12.2003 

 

 
Consilier juridic 
Editura  Rosetti (București) 

 
 
 
 
Educaţie şi formare 
 

 

2004-2011 
 
 
 

2003-2005 
 

 
2002-2003 

 
1999-2002 

 
1999-2001 

 
 
 

1998-1999 
 

1992-1996 
 
 

 

Doctorat - Dreptul muncii, Academia de Studii Economice Bucureşti, conducător 
ştiinţific - prof. univ. dr. Ion Traian Ştefănescu 

 
Masterat - Drept social român şi european, Facultatea de Drept, Universitatea 
Ecologică Bucureşti  

 
Curs postuniversitar de specializare - Drept constituţional şi instituţii politice, 
Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti  
 
Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti 

 
Modulul psihopedagogic, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Departamentul 
pentru Pregătirea Personalului Didactic 

 
 

Facultatea de Drept, Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti 
 
Liceul Teoretic Chimie-Biologie („Ion Cantacuzino“), Piteşti, Argeş  

 

  
Aptitudini şi competenţe 

personale 
- Aptitudini şi competenţe organizatorice dobândite prin formare profesională şi în 
context profesional, implicând capacitatea de a coordona şi administra resurse 
umane, proiecte şi bugete în cadrul activităţilor profesionale. 
- O bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint). 

  
Limba maternă Română 

  
Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleză – bine 
  

Permis de conducere Permis de conducere auto, categoria B  
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 Articole publicate în reviste de specialitate 
 

 Notă la decizia civilă nr. 737 A din 24 august 2012 a Tribunalului Bucureşti, secţia a V - a  civilă, 
în Revista română de dreptul muncii nr. 12/2013, Ed. Wolters Kluwer, Bucureşti, pp. 65-76 (autor) 

 Unele clarificări privind obligația părților din procesul civil de a participa la ședința de informare 
asupra avantajelor medierii și regimul sancționator aplicabil în caz de neconformare, în Revista 
română de jurisprudență nr. 5/2013, Ed. Universul Juridic, București, pp. 173-180 (autor) 

 Predecessors and perpetrators of cooperative systems in Europe, în The International Scientific 
Session – CKS 2013 – Challenges of the Knowledge Society, Bucharest, Ed. PRO 
Universitaria, Bucureşti, 2013, pp.  319-329 (autor) 

 Negocierea condițiilor de muncă în cooperația meșteșugărească, în volumul Aspecte controversate 
în interpretarea și aplicarea prevederilor Codului muncii și ale Legii dialogului social. In Honorem 
Prof. univ. dr. Ion Traian Ștefănescu, Ed. Universul Juridic, București, 2013, pp. 70-72 (autor) 

 Aspecte teoretice și practice controversate privind Codul muncii și Codul dialogului social în Buletinul 
Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor, nr. 1/2012, pp. 29-59  (coautor) 

 Observaţii teoretice şi practice asupra reprezentativităţii sindicatelor, în Revista română de dreptul 
muncii nr. 3/2012, Ed. Wolters Kluwer, Bucureşti, pp. 32-35 (autor) 

 Încheierea contractului individual de muncă şi a convenţiei individuale de muncă în cooperaţia 
meşteşugărească, în Revista română de dreptul muncii nr. 1/2012, Ed. Wolters Kluwer, Bucureşti, 
pp. 17-20 (autor) 

 Aspecte teoretice şi practice privind noul regim juridic al muncii prin agent de muncă temporară, în 
Revista română de dreptul muncii nr. 8/2011, Ed. Wolters Kluwer, Bucureşti, pp. 54-63 (autor) 

 Noile reglementări adoptate prin Legea nr. 270/2010 privind modificarea şi completarea Legii nr. 
51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat (III), în revista Pandectele 
Române, nr. 3/2011, Ed. Wolters Kluwer, Bucureşti, pp. 72-86 (autor) 

 Noile reglementări adoptate prin Legea nr. 270/2010 privind modificarea şi completarea Legii nr. 
51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat (II), în revista Pandectele 
Române, nr. 2/2011, Ed. Wolters Kluwer, Bucureşti, pp. 63-82 (autor) 

 Noile reglementări adoptate prin Legea nr. 270/2010 privind modificarea şi completarea Legii nr. 
51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat (I), în revista Pandectele Române, 
nr. 1/2011, Ed. Wolters Kluwer, Bucureşti, pp. 35-50 (autor) 

 Legal aid as seen in the light of the Law no. 270/2010 regarding the amendment and the 
completion of the Law no. 51/1995 for the organization and the practice of the lawyer’s 
profession, în The International Scientific Session – CKS 2011 – Challenges of the Knowledge 
Society, Bucharest, April 15-16, 2011, 5th Edition, Ed. Pro Universitaria, Bucureşti, 2011, pp. 
369-381 (autor) 

 Formarea profesională a avocaţilor, în revista Palatul de Justiţie, nr. 10/2010, p. 5 (autor)  
 Notă la decizia nr. 705/R din 9 februarie 2010 a Curţii de Apel Bucureşti, Secţia a VII-a civilă şi pentru 

cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale, în revista Pandectele Române, nr. 7/2010, Ed. 
Wolters Kluwer, Bucureşti, p. 244-246 (autor) 

 Notă la decizia nr. 2239 din 14 aprilie 2009 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Secţia de contencios 
administrativ şi fiscal, în revista Pandectele Române, nr. 5/2010, Ed. Wolters Kluwer, Bucureşti, p. 
177 (autor) 

 Principiile fundamentale ce guvernează exercitarea profesiei de avocat în România, în revista 
Pandectele Române, nr. 4/2010, Ed. Wolters Kluwer, Bucureşti, p. 62-70 (autor) 

 Observaţie privind dreptul salariatului de a fi asistat de avocat în cursul cercetării disciplinare 
prealabile, în Revista română de dreptul muncii nr. 2/2010, Ed. Wolters Kluwer, Bucureşti, p. 91-92 
(autor)  

 Observaţie asupra regimului aplicabil muncii suplimentare în contextul Legii-cadru nr. 330/2009 
privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, în Revista română de dreptul 
muncii nr. 8/2009, Ed. Wolters Kluwer, Bucureşti, p. 141-142 (autor)  

 Observaţii privind exercitarea activităţii de mediere de către avocat, în Revista română de dreptul 
muncii nr. 1/2009, Ed. Wolters Kluwer, Bucureşti, p. 54-59 (autor) 

 O propunere de lege ferenda cu privire la exercitarea activităţii de mediere de către avocat, în 
volumul Sesiunii de comunicări ştiinţifice Reglementări recente în dreptul afacerilor organizate 
de Catedra de Drept a Academiei de Studii Economice din Bucureşti (12 decembrie 2008), p. 
268-272 (autor) 

 Precizări asupra regimului juridic al concedierii în materia formării profesionale reglementate de 
Codul muncii, în Revista română de dreptul muncii nr. 1/2008, Ed. Wolters Kluwer, Bucureşti, p. 55-
58 (autor) 

 Un contract inedit – Contractul de voluntariat cu serviciul public voluntar pentru situaţii de urgenţă, în 
Revue Européenne du Droit Social nr. 1/2007, Ed. Bibliotheca, Târgovişte, p. 118-124 (autor) 



 Modificările aduse Statutului profesiei de avocat prin Hotărârea nr. 10/2007 a Uniunii Naţionale a 
Barourilor din România, în revista Pandectele Române, nr. 7/2007, Ed. Wolters Kluwer, Bucureşti, 
p. 235-253 (autor) 

 Modificarea Legii nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă prin Legea nr. 261/2007, în 
Revista română de dreptul muncii nr. 4/2007, Ed. Wolters Kluwer, Bucureşti, p. 16-21 (coautor) 

 Puncte de vedere (opinie solicitată de Baroul Bucureşti), în Buletinul Institutului Naţional pentru 
Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor, nr. 2/2007 – revistă editată de Institutul Naţional pentru 
Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor –, p. 142-143  (autor) 

 Puncte de vedere (opinie solicitată de Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Timiş – Serviciul 
Investigaţii Criminale), în Buletinul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea 
Avocaţilor, nr. 4/2006 – revistă editată de Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea 
Avocaţilor –, p. 110-115  (autor) 

 Câteva aspecte privind aplicabilitatea art. 20 alin. (4) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi 
exercitarea profesiei de avocat, în Buletinul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea 
Avocaţilor, nr. 2/2006 – revistă editată de Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea 
Avocaţilor –, p. 87-91  (autor) 

 Observaţii pe marginea art. 20 din Legea nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de 
avocat,  în revista Avocatul, nr. 1/2006 – revistă editată de Uniunea Naţională a Barourilor din 
România şi Fundaţia Constantin Naumescu –, p. 21-26 (autor) 

 Impactul procesului de armonizare cu acquis-ul comunitar asupra dreptului intern, în Analele 
Universităţii „Valahia” Târgovişte, Facultatea de Ştiinţe Juridice, anul III, nr. 2(6), iunie 2006, Editura 
Bibliotheca, Târgovişte, 2006, p. 26-33 (autor) 

 La transformation du droit interne par l’harmonisation avec l’acquis communautaire, La conference 
intérnationale – „L’acquis communautaire” – besoin pour l’intégration européenne, Universitatea din 
Piteşti, Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative, Editura Universităţii din Piteşti, 
2006, p. 269-278 (coautor) 

 Recenzie a lucrării Răspunderea patrimonială a salariaţilor şi funcţionarilor publici, autor Valeriu 
Zanfir, Editura Tribuna Economică, Bucureşti, 2005, 316 p., în Revista română de dreptul muncii, 
nr. 4/2005, Editura Rosetti, Bucureşti, p. 205-206 (autor) 

 Evoluţia reglementării cooperaţiei în România cu specială privire asupra raporturilor de muncă din 
cooperaţia meşteşugărească, în revista Pandectele Române, nr. 6/2005,  Editura Rosetti, 
Bucureşti, p. 201-215 (autor) 

 Realizarea activităţii de mediere de către avocat în perspectiva reglementării organizării profesiei de 
mediator, în Buletinul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor, nr. 2/2005 
– revistă editată de Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor –, p. 26-34 şi în 
Caietul Ştiinţific nr. 7/2005, Institutul de Ştiinţe Administrative „Paul Negulescu”, Editura Burg, Sibiu, 
p. 193-202 (coautor) 

 Academia de Studii Economice din Bucureşti. Sesiunea de comunicări ştiinţifice a Catedrei de Drept 
- iulie 2005 -, în Revista română de dreptul muncii, nr. 2/2005, Editura Rosetti, Bucureşti, p. 237-
240 (coautor) 

 Recenzie a lucrării Drept comunitar al muncii, autor Nicolae Voiculescu, Editura Rosetti, Bucureşti, 
2005, 270 p., în Revista română de dreptul muncii, nr. 2/2005, Editura Rosetti, Bucureşti, p. 235-
236 (autor) 

 Exercitarea profesiei în România, de către avocatul străin, în perspectiva aderării la Uniunea 
Europeană / The practice of the lawyer's profession in Romania by the foreign lawyer in the 
perspective of accession to the European Union, în revista Avocatul, nr. 1/2005 – revistă editată de 
Uniunea Naţională a Barourilor din România şi Fundaţia Constantin Naumescu –, p. 13-20 
(coautor) 

 Rolul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor în formarea profesională 
iniţială / The role of the National Institute for the Training and the Improvement of Lawyers in the 
initial professional training of lawyers, în Buletinul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi 
Perfecţionarea Avocaţilor, nr. 1/2005, p. 20-35 (autor) 

 Recenzie a lucrării Reorganizarea întreprinderilor. Analiza dispoziţiilor noului Cod al muncii în raport 
cu legislaţia şi jurisprudenţa europeană, autor Costel Gîlcă, Editura Rosetti, Bucureşti, 2005, 294 p., 
în Revista română de dreptul muncii, nr. 1/2005, Editura Rosetti, Bucureşti, p. 271-272 (autor) 

 Notă la decizia nr. 379 din 30 septembrie 2004 a Curţii Constituţionale referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 65 şi art. 269 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, 
cu modificările şi completările ulterioare, în Revista română de dreptul muncii, nr. 4/2004, Editura 
Rosetti, Bucureşti, p. 152-157 (autor) 

 Notă critică la decizia civilă nr. 579/R din 28 martie 2003 a Curţii de Apel Piteşti, Secţia civilă, în 
revista Pandectele Române, nr. 6/2003, Editura Rosetti, Bucureşti, p. 136-140 (autor) 

 Notă critică la decizia civilă nr. 136 din 10 februarie 2003 a Curţii de Apel Oradea, în revista 
Pandectele române, nr. 4/2003, Editura Rosetti, Bucureşti, p. 136-139 (autor) 

 Notă critică la decizia nr. 2552/R din 29 octombrie 2001 a Tribunalului Braşov, Secţia civilă, în revista 
Pandectele Române, nr. 3/2003, Editura Rosetti, Bucureşti, p. 107-110 (coautor) 
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 Notă critică şi explicativă la decizia nr. 1895 din 9 septembrie 2002 a Curţii de Apel Bucureşti, 

Secţia a III-a civilă, în revista Pandectele Române, nr. 2/2003, Editura Rosetti, Bucureşti, p. 
109-114 (autor) 

 Notă critică la deciziile nr. 2832  şi  2833 din 17 aprilie 2002 ale Curţii Supreme de Justiţie, 
Secţia comercială,  în Revista română de drept al afacerilor, nr. 3/2003, Editura Rosetti, 
Bucureşti, p. 91-95 (coautor) 

 Organizarea muncii prin agent de muncă temporară conform noului Cod al muncii, în Revista 
română de dreptul muncii, nr. 1/2003, Editura Rosetti, Bucureşti, p. 92-97 (coautor) 

 Răspunderea vânzătorului pentru vicii în vânzarea internaţională astfel cum este reglementată 
de Convenţia Naţiunilor Unite asupra contractelor de vânzare internaţională de mărfuri de la 
Viena din 1980, în Revista română de drept al afacerilor, nr. 2/2003, Editura Rosetti, Bucureşti, 
p. 74-82 (coautor) 

 Notă critică la decizia nr. 525 din 27 septembrie 2002 a Tribunalului Giurgiu, în revista 
Pandectele Române, nr. 6/2002, Editura Rosetti, Bucureşti, p. 146-154 (autor) 

 Nicolae Titulescu, în revista Pandectele Române, nr. 6/2002, Editura Rosetti, Bucureşti, p. 260-
268 (coautor) 

 Consideraţii privind incidenţa adopţiei în materia revocării donaţiei, în revista Pandectele 
Române, nr. 5/2002, Editura Rosetti, Bucureşti, p. 221-225 (autor) 

 Institutul Naţional al Magistraturii – istorie şi perspective, în revista Deci, nr. 2/2001, editată sub 
egida European Law Students’ Association,  Bucureşti (autor) 

 Cazul V.V. Tilea, în Lex et Scientia, nr. 6, vol. 2, Universitatea „Nicolae Titulescu“ din Bucureşti, 
Editura Trei, Bucureşti, 1999 (autor) 

 
Activitate de cercetare științifică. Granturi. Contracte de cercetare 
 
- martie-iunie 2013, membru al Comisiei pentru centralizarea propunerilor și elaborarea unor proiecte vizând modificarea 

și completarea Legii nr. 51/1995, a Statutului profesiei de avocat, a Statutului Casei de Asigurări a Avocaților precum 
și a legislației din alte domenii, cu incidență asupra profesiei de avocat, constituită prin Hotărârea nr. 11/2013 a 
Congresului Avocaților din 29-30 martie 2013 (București)  

 
- iulie-octombrie 2008, expert în cadrul Proiectului Întărirea capacităţii manageriale a instanţelor prin promovarea de 

bune practici în administrarea sistemul judiciar şi creşterea satisfacţiei publicului implementat cu sprijin financiar din 
partea Uniunii Europene, prin Programul PHARE Societatea Civilă 2005, de către Transparency International 
Romania în parteneriat cu Societatea pentru Justiţie; la finalizarea proiectului a fost publicat Ghidul de integritate în 
administrarea sistemului judiciar, împreună cu o propunere de politică publică pentru îmbunătăţirea cadrului legislativ 
ce reglementează managementul instanţelor; 

-  aprilie 2006, reprezentant al avocaţilor din România în cadrul proiectului intitulat „Admisibilitatea probelor electronice 
în instanţă: combaterea criminalităţii informatice / The admissibility of electronic evidence in court: fighting against 
high-tech crime” realizat cu suportul financiar al AGIS Programme European Commission – Directorate – General 
Justice, Freedom and Security şi al CYBEX (intelligence on e-evidence). 

 
 

București, 01.12.2013 
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