Despre Autor
Bogdan Aurescu s-a născut la 9 septembrie 1973, la București.
A absolvit Colegiul Național „Sfântul Sava” (1992), Facultățile de
Drept (1996, cu Diplomă de Merit) și Istorie (1998) ale Universității din
București, Institutul Franco-Român de Dreptul Afacerilor și Cooperare
Internațională „Nicolae Titulescu – Henri Capitant” (1996) și Colegiul
Național de Apărare din București (2000).
Diplomat de carieră, lucrează în Ministerul român al Afacerilor
Externe din 1996, începându-și activitatea în cadrul Direcției Juridice și
Tratate, ca referent relații. Între 1998 și 2003, a ocupat succesiv funcțiile
de consilier în cadrul Cabinetului Ministrului, director adjunct al Direcției
Juridice și Tratate, director de cabinet, director al Direcției Juridice și
Tratate, director general al Direcției Generale Afaceri Juridice.
În perioada 2003-2004 a fost, în cadrul MAE, subsecretar de stat –
Agentul Guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului,
iar în perioada 2004-2005 secretar de stat pentru afaceri europene.
Începând din septembrie 2004, autorul a fost Agentul României
pentru Curtea Internațională de Justiție, coordonând pe tot parcursul
procedurilor activitatea Echipei care a reprezentat România în procesul
cu Ucraina privind Delimitarea Maritimă în Marea Neagră, finalizat la
3 februarie 2009. Are, în prezent, gradul diplomatic de ministru-consilier.
Bogdan Aurescu a fost numit secretar de stat pentru afaceri
strategice în Ministerul Afacerilor Externe la 4 februarie 2009.
Este membru al Curții Permanente de Arbitraj de la Haga, membru
supleant în Comisia Europeană pentru Democrație prin Drept (Comisia
de la Veneția) a Consiliului Europei și reprezentant supleant al României
la Comisia Dunării.
Este, de asemenea, președintele Secției de Drept Internațional a
Asociației de Drept Internațional și Relații Internaționale și al Ramurii
Române a International Law Association (Londra), redactor-șef al
Revistei Române de Drept Internațional, precum și membru al colegiului
de redacție al revistei Curierul Judiciar.
Bogdan Aurescu este, din 2004, lector universitar în cadrul Catedrei
de drept public a Facultății de Drept, Universitatea din București (unde
a predat sau predă drept internațional public, drept diplomatic și
consular, organizații și relații internaționale, jurisdicții internaționale)
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debutând în activitatea didactică în anul 1998. A mai predat cursuri de
drept internațional public și dreptul tratatelor și în cadrul altor instituții
academice precum Academia Diplomatică/Institutul Diplomatic Român
și Școala Națională de Științe Politice și Administrative. De asemenea,
tot din 2004 este cadru didactic asociat la Universitatea „Nicolae
Titulescu” din București pentru predarea cursului de jurisdicții
internaționale la programul de master de drept internațional și european.
În iulie 2006 a fost visiting professor la Facultatea de Drept a
Universității din Hamburg, în cadrul mobilității ERASMUS Teaching
Staff (TS).
Este doctor în științe juridice, specializarea drept, cu calificativul
„foarte bine” și distincția Summa cum laude, cu teza Conceptul de
suveranitate și supremația dreptului internațional (2003), la Facultatea
de Drept, Universitatea din București.
În 2002 a primit din partea MAE Diploma de merit pentru contribuție
de excepție la activitatea diplomatică a României și a fost decorat cu
Ordinul Național Serviciul Credincios în grad de Cavaler. În 2007 i s-a
conferit Ordinul Meritul Diplomatic în grad de Cavaler, iar în 2009
Ordinul Național Steaua României în grad de Cavaler.
Este autor sau coautor a 14 cărți în domeniul dreptului internațional
și al câtorva zeci de articole publicate în reviste românești și străine,
cum ar fi Revista Română de Drept Internațional, Analele Universității
din București-Seria Drept, Annuaire Français de Droit International, The
International Journal of Marine and Coastal Law, Helsinki Monitor.
Security and Human Rights, European Yearbook of Minority Issues,
Revue Hellenique de Droit International, Chinese Journal of
International Law. Ca membru supleant (expert independent) al
Comisiei de la Veneția, a fost raportor sau coraportor pentru 11 rapoarte,
opinii sau studii ale acestei instituții.

