CURRICULUM VITAE

INFORMAŢII PERSONALE

Numele

DANILEŢ VASILICĂ-CRISTI

Adresa

Mun. Oradea, str. Sovata nr. 3, jud. Bihor

Contact:

tel. 0742-182581, fax. 031-8163468,
e-mail: cristivdan@yahoo.com
blog: http://cristidanilet.wordpress.com
site: www.cristidanilet.ro

Stare civilă

casătorit, doi copii minori

Nationalitate

Română

Data naşterii

14 decembrie 1975

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

• Perioada (de la – la)

15 iulie 2009 – prezent: judecător, Judecătoria Oradea;
mai 2007 – iulie 2009: judecător, Tribunal Cluj;
ian. 2005 – mai 2007 : consilier al ministrului justiţiei, Ministerul
Justiţiei;
2004 - 2005: judecător, Tribunalul Cluj, jud. Cluj;
2001 - 2004: judecător, Judecătoria Cluj-Napoca, jud. Cluj;
1998 - 2001: judecător, Judecătoria Vatra-Dornei, jud. Suceava.

• Numele şi adresa locului de
muncă actual

Judecătoria Oradea, str. Parcul Traian nr.10, mun. Oradea, Jud. Bihor

• Funcţia ocupată în prezent

Vicepreşedinte al Judecătoriei Oradea
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EDUCAŢIE ŞI PREGĂTIRE
Forma de învăţământ absolvită)

1994 - 1998: Facultatea de Drept, Universitatea “Al.I.Cuza” Iaşi , România.
2000-2001: absolvent studii postuniversitare (ştiinţe penale), Universitatea de
Vest, Timişoara;
2001-2002: master în drept (ştiinţe penale şi criminalistică), Facultatea de
Drept, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca;

Programe de formare
profesională, conferinţe,
seminarii

2009, 3-4 nov – „Politici publice în justiţie. Locul şi rolul justiţiei în statul de
drept” (INM), Bucureşti; susţinut prelegerea `Conduita judecătorilor - formă de
responsabilitate a lor`;
2009, 30 oct – „Finanţarea justiţiei” (UNJR), Cluj-Napoca; susţinut prezentarea
`Standarde internaţionale privind finanţarea justiţiei`;
2009, 13-15 oct – „Dialog europeni între judecători şi procurori” (UNJR), Sofia,
Bulgaria; susţinut prezentarea`Istoria reformei justiţiei din România`;
2009 – „Justiţia din România şi Serviciile Secrete”, (UNJR), Bucureşti, susţinut
prezentarea `Abuzurile SIPA cu privire la magistraţi`;
2008 – „Building judicial integrity”, curs de formare privind corupţia judiciară,
Praga, organizat de CEELI Institute;
2007 – „Procurorii şi statul de drept”, MEDEL, UNJR, TI-Ro, Bucureşti;
2006: „Responsabilitatea judecătorilor – o abordare comparatibă RomâniaEU”, organizat de Fundaţia Friedrich Ebert şi M.E.D.E.L. (European
Magistrates for Democracy and the Freedoms), Bucureşti, Romania;
2004: „Codul deontologic al judecătorilor – aspecte teoretice şi practice”
organizat de ABBA/CEELI, Romania;

Experienţă internaţională

- expert Consiliul Europei: reprezentant al Romaniei in cadrul Comisiei
Europene pentru Eficienţa Justiţiei, (CEPEJ) Strasbourg, 2005-2007;
- expert în cadrul Grupului de lucru pentru întărirea integrităţtii judecătorilor,
reunit pentru redactarea Comentariului la Principiile de la Bangalore privind
conduita judiciara, organizat sub egida UNODC, Austria, Viena, 2-3 mart. 2007;
- susţinut prelegeri despre standardele internaţionale în privinţa justiţiei şi istoria
reformei justiţiei din România în cadrul unor întâliniri organizate de consilii
judiciare şi ministere ale justiţiei în Bulgaria, Moldova, Muntenegru, Macedonia.

LUCRĂRI PUBLICATE

1. articol „Presa va restabili încrederea populaţiei in justiţie”, Gazeta de Cluj nr.
116-118 din 2004, preluat de www.juridice.ro „Presa vs (?!) Justiţia” 28.02.2005
2. studiu, „Lustraţia in sistemul juridic romanesc”, coautor, www.sojust.ro, 2007.
3. studiu „Efectele globalizării asupra justiţiei”, Pandectele Romane, supliment
pe anul 2007, p.25-34.
4. articol, „Independece and Impartiality of Justice. International Standards”,
publicat online pe www.europeanrights.eu, martie 2008.
5. articol, “Consiliul Superior al Magistraturii – competenţe nelegale în domeniul
deontologiei magistraţilor, în „Revista Forumul Judecatorilor” nr. 1/2009, p.41.
6. articol, “Remunerarea magistratilor - condiţie a independenţei justiţiei,
coautor, în „Revista Forumul Judecătorilor” nr.1/2009, p. 63.
7. articol, „Conduita etică şi deontologia profesională în justiţie”, în „Revista
Forumul Judecătorilor” nr. 2/2009, p.16.
8. articol, „White Paper. Autoguvernarea puterii judecătoreşti, administrarea şi
descentralizarea instanţelor judecatoreşti”, coautor, în THEMIS nr. 1/2010;
9. articol, „Vulnerabilităţi ale sistemului juridic”, RNSJ (Juridice.ro), 19.10.2009;
10. articol, „Justiţia ca putere publică în statul de drept”, pe RNSJ, 31.12.2009;
11. articol „Independenţa justiţiei în statul de drept: (I): Standardele de
independenţă structurală, (II): Standardele de independenţă personal”` în
revista THEMIS a INM nr. 1 şi 2 din 2010.

Studii şi articole de atitudine:

Articole de specialitate,
dintre care:
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1. articol: „Abuz de încredere. Subiect pasiv alta persoana decât proprietarul
bunului”, publicat în revista DREPTUL, nr. 11/2001.
2. nota la speţă „Arestarea preventivă de către procuror. Neîndeplinirea
condiţiilor art. 148 al.1 lit.h C.proc.pen. Criterii de apreciere”, publicat în revista
CURIERUL JUDICIAR nr. 9/2002.
3. articol: „Înlocuirea temporară a măsurii arestării preventive cu măsura
obligării de a nu părăsi localitatea pentru ca acuzatul să poată participa la
înmormantarea mamei sale”, publicat in revista DREPTUL nr. 5/2003.
4. examen de jurisprudenţă: „Sinteză de practică judiciară penală a instanţelor
clujene–semestrul al II-lea 2002”, publicat în revista STUDIA UNIVERSITATIS

BABES-BOLYAI. IURISPRUDENTIA, nr. 1/2003.
5. articol: „Strămutarea judecarii cauzelor penale – aspecte teoretice si
practice”, publicat în revista DREPTUL nr. 9/2003.
6. articol „Aspecte teoretice şi practice ale sesizării instanţei de judecată în
materia plângerii prealabile directe”, publicat în revista DREPTUL nr. 9/2004.
7. articol „Judecătorul şi medierea în procesul românesc”, Revista Medierea, nr.
1/2010.
Cărţi, monografii:

Principalele domenii de interes

1. „Sistemul juridic din Romania – Raport independent”, coautor, editat de
Societatea pentru Justiţie (SoJust), Bucureşti, sept 2006.
2. „Factorii de presiune şi conflictele de interese – Ghid pentru judecători”,
coautor, editat de Fundatia Konrad Adenauer şi SoJust, Iaşi, 2007.
3. „Eficienţa şi echitatea justitiei. Standarde europene”, traduceri şi coordonare,
IRDO, Bucureşti, 2008.
4. „Medierea. Stadarde si proceduri”, Editura Universitară, Bucureşti, 2009.
5. „Corupţia şi anticorupţia în sistemul juridic”, Ed. CH Beck, Bucureşti, 2009.
6. „Ghid de mediere”, coautor, Editura Universitară, Bucureşti, ian. 2010.
7. „Comentariu asupra Principiilor de la Bangalore privind conduita judiciară”,
traducere, Editura CH Beck, Bucureşti, apr.2010.
•

•
Experienţă ca formator:

independenţa justiţiei, imparţialitatea judecătorilor, integritatea sistemului
juridic; deontologia magistraţilor;
mijloace alternative de soluţionare a litigiilor

- Numit formator în cadrul programului de formare continuă prin hotărârea
nr.200/2006 a CSM, respectiv hotărârea nr. 554/2008 a CSM în domeniul etică
şi deontologie.
- Susţinut sesiuni de formare descentralizată pentru magistraţi cu privire la
mijloace de îmbunătăţire a încrederii populaţiei în sistemul juridic, respectiv cei
trei „i” – independenţă, imparţialitate, integritate.
- Susţinut prelegeri despre independenţa justiţiei în cadrul conferinţelor
extracurriculare pentru auditorii de justiţie.

APTITUDINI ŞI
COMPETENŢE PERSONALE

LIMBA MATERNĂ
LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE
Citit, Scris,
Vorbit
COMPETENŢE TEHNICE

COMPETENŢE ŞI APTITUDINI
ORGANIZATORICE

PROIECTE RECENTE:

PERMIS AUTO
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Română
Engleză şi Franceză
Bine

European Computer Drive Licence, nivel complete, 2006.

- capacitate de analiză şi sinteză sporită; capactitate organizatorică,
capacitatea de stabilire şi formulare de obiective strategice şi generale;
- operativitate în găsirea celor mai bune soluţii, capacitatea de evaluare a
impactului acestora; capacitate de previziune, estimare şi programare pe
termen indelungat;
- abilităţti de comunicare şi mediere; aptitudini oratorice;
- abilităţi de lucru în echipă, inclusiv internationale;
- rezistenţă la stres şi efort prelungit, flexibilitate;
- capacitate de asumare a responsabilităţilor.
- „Judecătorii susţin medierea” – proiect naţional, 2010, iniţiator şi coordonator;
- „Educaţie juridică pentru liceeni” – proiect local, Oradea 2010, iniţiator şi lector
- „Opinia justiţiabililor despre justiţie” – proiect judeţean, Bihor 2009, iniţiator şi
coordonator.

Da, din anul 1994.
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