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Camelia BOGDAN 

Informaţii personale: 

data naşterii: 4 martie 1981 

locul naşterii: Timişoara 

Informaţii de contact 

camibogdan@gmail.com  

Experienţă  profesională  
2014-prezent: judecător la Curtea de Apel Bucure şti, Sectia a II-a Penal ă , 

incepând cu data de 1 iulie 2014. Judecător specializat in judecarea 

infractiunilor de coruptie şi a celor asimilate acestora, precum şi a 	 Cantella Bogdan 

infractiunilor grave, s ăvârşite in sfera criminalităţii organizate 

2009-2014: judecător la Tribunalul Bucureşti, Sectia a II-a Penală , incepând cu data de 15 noiembrie 

2009, şi la Secţia I Penală, incepând cu data de i februarie 2014 

2013: expert CEELI Praga, recomandare din partea Ambasadei Statelor Unite din Bucure şti 
21313: membru al Grupului de lucru pentru eficientizarea procesului de identificare, indisponibilizare şi 
valorificare a produsului infractiunii 

ianuarie 2008-prezent: formator al Şcolii Nationale de Grefieri in domeniile Cooperării judiciare 

internaţionale in materie penală, drept procesual penal, drept penal, drept procesual civil şi drept 

comunitar, Departamentul formare continu ă  
octombrie 2oo5-mai 2007: asistent universitar doctorand al Facult ăţii de Drept şi Ştfinte 

Administrative din cadrul Universit ăţii Andrei Şaguna din Constan ţa, la următoarele discipline: 

—Drept penal, prof. coordonator: prof. univ. dr. Ilie Pascu 

—Drept civil aprofimdat, prof. coordonator: conf. univ. dr. Cristian Jora 

—Drept procesual civil, prof. coordonator: lect. univ. drd. Vasile Bicu 

august 2005-noiembrie 2009: judec ător la Judecătoria Constanţa, Sectia civilă  
2003-2005: auditor de justi ţie in cadrul Institutului Na ţional al Magistraturii 

Educaţie şi formare 

aprilie — i octombrie 2o15: Bursier CEREFREA (Le Centre I2gional Francophone de Recherches 

Avancees en Sciences Sociales), pentru teza de doctorat "Le recouvrement des avoirs criminels" 

2014-2017: doctorand al Universit ăţii din Strasbourg, Coordonator Ş tiintific: Chantal Cutajar, Maître de 

Con&rences HC directeur du GRASCO, cu tema "Le recouvrement des avoirs criminels". Recuperarea 

produsului infractiunii; capacitate de analiz ă  şi sinteză , gândire critică,In domeniul combaterii 

criminalitătii economico-financiare 

26 octombrie-25 decembrie 2014: Bursier al Guvernului francez, burs ă  post-doctorală  acordată  de 

FMSH (La Fondation de Maison de sciences de l'Homme) şi CEREFREA (Le Centre Regional 

Francophone de Recherches Avancks en Sciences Sociales) pentru lucrarea de disertaitie "Le 

recouvrement des avoirs criminels en droit fraiwais". Activitate de cercetare desf ăşurată  in cadrul 

laboratoarelor de cercetare ale Universit ăţii din Strasbourg, fiind primit ă  in cadrul GRASCO (Le Groupe 

de recherches actions sur la criminalitâ organisk) şi urmând modulul de pregătire specializat ă  in lupta 

contra criminalitătii economico-financiare organizat de CEIFAC (ColMge europkn des investigations 

financi&es et de l'analyse financi&e criminelle) in perioada 27 octombrie — 15 noiembrie 2014 şi in 

cadrul AGRASC (Agence de recouvrement des avoirs saisis et confisgues) 

2013-2016: doctorand al Facult ătii de Drept, Universitatea din Bucure şti, la disciplina Drept Procesual 

Penal, Coordonator Ştiintific: Prof. univ. dr. N. Volonciu, cu tema „Măsuri asigurătorii In vederea 

contiscărd produsulni infracţiunii" 

SELECTED 

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de 
drept. Drepturile salariale pentru 
acelaş i grad profesional ş i aceeaş i 
vechimein muncă  
Andrei PAP 

Contul curent al profesioni ştilor 
contract sau situa ţ ie juridică? 
Adriana ALMĂSAN 

Modificarea prevederilor 
contractuaIe de către autoritatea 
publică : instrucţ iunile/ordinele 
administrative in contractele de 
achizi ţ ii publice 
Oana GAVRILĂ  

lonu ţ  Lupsa: Poate aşa se explică  
dispari ţ ia Ordinului... 
JURIDICE ro 

Un posibil viciu de 
constitu ţ ionalitate al art. 238 alin. 
(1) din Codul de procedură  penală  
Dumitru Irinel SAMOILĂ  

ICCJ. Calea de atac exercitată  de 
succesorul cu titlu particular al 
reclamantului din litigiul ini ţ iaI 
Corina CIOROABĂ  

Curtea de Apel Timi şoara. 
Retragerea asociatului pentru 
motive temeinice 
Cosmina SIMA 

Facultatea de Drept, Universitatea 
din Bucureşti. Candida ţ ii pentru 
funcţ ia de Decan 
JURIDICE.ro  

Procuror lovit. Circumstan ţa 
atenuantă  a provocă rii 
Foxy 

Florin Suceava:  Tind să  cred că  un 
„model in via ţă " Imbracă  forma 
tuturor oamenilor cu care intr ăm 1n 
contact in fiecare zi 
Alin TODIRICĂ  



2/10/2016 
	

JURIDICE.ro  » Camelia BOGDAN 

coduri asupra Dreptului Afacerilor", organizată  de Facultatea de Drept a Universit ăţii din 

Bucureşti; 

12-15 mai 2014, Cheia, participare in calitate de formator la seminarul Drept procesual civil, Drept 

procesual penal, Comunicare şi deontologie-seminar de formare a grefierilor debutanti din cadrul 

instantelor judecătoreşti-etapa a II-a, organizat de Şcoala Naţională  de Grefieri; 

5 iunie 2014, Bucureşti, participare la conferin ţa "Probleme actuale de drept european 

insfituţional şi privat", organizată  de Facultatea de Drept a Universit ăţii Bucureşti, Colegiul 

Juridic Franco-Roman de Studii Europene şi Societatea de Avoca ţi STOICA & Asociaţii; 

5 iunie 2014, Bucureşti, participare la conferin ţa "Dreptul la apărare din perspectiva noilor garan ţii 
procesual penale", organizat ă  de Uniunea Naţională  a Barourilor din România, Institutul Na ţional 

pentru Preg ătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor, in parteneriat cu Baroul Bucure şti, Baroul Ilfov, 

Baroul Ialomiţa, Baroul Teleorman, Baroul Călăraşi, Baroul Giurgiu, reprezentantul României la 

CCJE şi Curtea de Apel Bucure şti; 

12-13 iunie 2014, Bucureşti, participare in calitate de formator la seminarul „Protecţia 

intereselor financiare ale Uniunfi Europene, organizat de Institutul Naţional al Magistraturii 

şi Departamentul pentru Lupta Antifrauda (DLAF); 

26-27 iunie 2014, Barcelona, participare la conferin ţa finală  organizată  pentru participan ţii care au 

absolvit cursul e-learning "Fines and Crimes in the European Competition Law before Judges", 

organizat de European Judicial Training Network şi de Judicial School din Spania; 

21 iulie-2 august 2014, Poiana Bra şov, lector in cadrul programului „Aplicarea Viitoarei 

Politici Agricole Comune. Prevenirea fraudei şi a corupţiei in vederea protej ării 

intereselor financiare ale Uniunii Europene" , in cadrul proiectului UMP CESAR „Furnizarea 

serviciilor de consultan ţă  pentru organizarea cursurilor de instruire a personalului APIA". 

2-4 septembrie 2014, Cheia, participare in calitate de formator la seminarul Drept procesual civil, 

Drept procesual penal, Comunicare şi deontologie-seminar de formare a grefierilor debutanti din 

cadrul instantelor judecatoresti-etapa a II-a, organizat de Şcoala Naţională  de Grefieri; 

10-12 septembrie 2014, Constan ţa, participare in calitate de lector la sesiunea de formare " 

Confiscarea exfinsă. Cât recuperăm? „, un proiect al Expert Forum si al Fundatiei Freedom 

House România, cu sprijinul Comisiei Europeane, Directorate-General Home Affairs, prin programul 

„Prevenirea şi Lupta impotriva Criminalităţii; 

17-19 septembrie 2014, Slobozia, participare la seminarul organizat In cadrul proiectului „Combaterea 

criminalităţii in domeniul achiziţiilor publice. 0 abordare operaţională„, organizat de Freedom 

House România,Ministerul Justi ţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Public, Direc ţia 

Naţională  Anticorupţie, Institutul Naţional al Magistraturii, Direc ţia de Investigare a Fraudelor din 

cadrul IGPR, Asociaţia Naţională  a Speciali ştilor in Achiziţii, Expert Forum şi Asociaţia Actori 

Europeni (Euractiv RO şi UK); 

21-26 septembrie 2014, Millefeuille Provence, participare la cursul intensiv de francez ă  din cadrul 

programului „Le franrnis dans la Diplomatie et la Fonction publique", organizat de centrul 

Millefeuille Provence , cu sprijinul Organiza ţlei Internaţionale a Francofoniei; 

6-8 octombrie 2014, Paris, participare la seminarul cu tema "D ăpistage, Identification, saisie et 

confiscation des avoirs criminels (et du patrimoine des d ălinquants) ", organizat de Ecole Nationale 

de la Magistrature; 

16-17 octombrie 2014, Alicante, participare la OHIM Seminarfocusing on the Criminal Aspects 

of Counterfeit and Money Laundering, organizat de Oficiul pentru Armonizarea pie ţei interne 

(OHIM); 

20-21 octombrie 2014, Bra şov, participare de expert la seminarul CEDO—Aspecte penale, 

organizat in cadrul proiectului „Asistenta pentru consolidarea capacitatii sistemului judiciar din 

Romania de a face fata noilor provocari legislative si institutionale" derulat de Institutul Na ţional al 

Magistraturii, prezentând temele: Scurtă  prezentare a surselor de informare privind jurisprudenţa 

CEDO / HUDOC presentation, Dreptul la un proces echitabil in cauze penale/ Right to a fair trial in 

criminal matters (i) Acces la justitie/Access to court (Article 6 para.1), Dreptul la un proces 
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