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INFORMAȚII PERSONALE Andrei – Răzvan Lupu 

 andrei.lupu@ro.plus 

andrei.lupu@cdep.ro 

STUDII 

    2016 – prezent Doctorand 

Universitatea din București, Facultatea de Drept 

Titlul tezei de doctorat: Reguli constituționale privind raportul dintre normele de drept național și cele 
ale Uniunii Europene 

  2015 – 2016 Master în Dreptul Uniunii Europene 

Universitatea din București, Facultatea de Drept 

Titlul lucrării de dizertație: Doctrina supremației dreptului Uniunii Europene și receptarea acesteia 
în statele membre 

  2011 –  2015 

  2011 – 2014 

Licență în Drept 

Universitatea din București, Facultatea de Drept 

Licență în Științe Politice 

Școala Națională de Studii Politice și Adminitrative, Facultatea de Științe Politice 

Limba maternă Română 

Limbi străine ÎNȚELEGERE VORBIRE SCRIERE  

Ascultare  Citire 

Engleză C2 C2 C2 C2 
University of Cambridge – Certificate in Advanced English – Grade A;  
British Council, University of Cambridge – International English Language Testing System – Band 8; 

Franceză C1 C1 B1 B1 

Germană A1 A2 A1 A1 
Nivel: A1/A2: utilizator începător - B1/B2: utilizator independent - C1/C2 utilizator avansat 

mailto:andrei.lupu@ro.plus
mailto:andrei.lupu@cdep.ro
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EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ  

 
 

 
 

AFILIERI PROFESIONALE  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2016 - prezent 

 

Cadru didactic  

universitar  

 

Cadru didactic al Facultății de Drept a Universității din București în domeniile: 

• Drept Constituțional; 

• Instituții Politice. 

 

 

2015 - 2020  

Avocat Avocat în cadrul Baroului București 

Specializări:  

• drept administrativ;  

• dreptul urbanismul; 

• fuziuni și achiziți. 

 

 

2013 - 2015 
 

Documentarist Documentarist în cadrul mai multor societăți de avocatură, cu stagii în domeniul litigiilor, dreptului 

mediului și al protecției datelor cu caracter personal. 

 

2013 –2014  

 Colaborator al  ediției române a publicației Foreign Policy, responsabil pentru monitorizarea procesului 

decizional la nivelul Uniunii Europene, precum și pentru documentarea stadiului implementării diferitelor 

politici ale Uniunii Europene în România.  

 ▪ Asociația Română de Drept Constituțional; 

▪ Asociația Română de Drept și Afaceri Europene; 

▪ Centrul de Drept Constituțional și Instituții Politice, Universitatea din București; 

▪ Baroul București; 

▪ Uniunea Națională a Barourilor din România. 
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ACTIVITATE PUBLICISTICĂ  

 

 

ACTIVITATE CIVICĂ  

 

 
Lucrări publicate în periodice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

▪ Angajarea răspunderii Guvernului în fața Parlamentului. Doi legiuitori, o singură lege, în revista 
Dreptul, Nr. 8/2020, în co-autorat cu prof. univ. dr. Ștefan Deaconu; 
 

▪ The Referendum as a means towards the European Union’s democratic legitimacy, în Romanian 
Journal of Comparative Law, Nr. 1/2018; 

 

▪ Revizuirea articolului 48 din Constituția României, în Revista de Drept Public, Nr. 3/2018; 
 

▪ O nouă competență a Curții Constituționale din România: protejarea competențelor Uniunii 
Europene, în revista Dreptul, Nr. 8/2017; 

 

▪ Supremația Constituției: evoluția și limitele unui principiu fundamental al dreptului modern, în 
Revista de Drept Public, Nr. 3/2017;  

 

▪ Principiul securității juridice. Cauza Județul Neamț și dezacordul dintre Curtea Constituțională a 
României și Curtea de Justiție a Uniunii Europene, în revista Pandectele Române, Nr. 7/2016; 

Lucrări publicate în volume 
colective 

 
 
 
 
 
 
 
 

Participări la conferințe științifice 
 
 

 
 
 
 
 

▪ Libertate în capitivitate. Câtă libertate poți avea într-o situație de izolare/autoizolare? în Probleme și 
soluții legale privind criza COVID-19, Ed. C.H. Beck, București, 2020,  în co-autorat cu prof. univ. dr. 
Ștefan Deaconu; 

 

▪ Recent evolutions of the Romanian Constitutional Court’s case-law regarding European Union law, 
în European Legal Studies and Research, Ed. Universul Juridic, București, 2017; 

 

▪ Există un sistem normativ al Uniunii Europene? Trei teorii ale sistemelor normative, în Perspectivele 
Uniunii Europene, Ed. Hamangiu, București, 2017; 

 

▪ Revizuirea constituției – actori și proceduri, organizată de  Le Centre Régional Francophone de 
Recherches Avancées en Sciences Sociales , 12 – 13 octombrie 2018, cu lucrarea Revizuirea 
constituțională și regimul politic. Influențe și impact reciproc; 

 

▪ Prendre la démocratie au sérieux – referendum et société civile dans le context contemporain, 
organizată de Le Centre Régional Francophone de Recherches Avancées en Sciences Sociales, 
15 – 16 septembrie 2017, cu lucrarea Referendumul – instrument de legitimarea democratică a 
Uniunii Europene; 
 

  

 ▪ Co-moderator, alături de Raluca Prună, al Comunității Tematice Justiție și Politici Anticorupție 

din cadrul Platformei România 100. Pe parcursul perioadei 2017-2018, Comunitatea Tematică 

Justiție și Politici Anticorupție a fost printre cele mai active comunități ale Platformei România 100, 

publicând peste 20 de poziții și analize cu privire la modificările Legilor Justiției, a legislației penale 

sau a procedurilor de revocare și numire a procurorilor din funcții de conducere.  

▪ Moderator al Comunității Locale Ploiești din cadrul Platformei România 100. În intervalul aprilie-

decembrie 2018, am organizat alături de colegii din Comunitatea Locală mai multe activități de 

interes local, printre care consultări publice (în cadrul campaniei Întrebăm România Împreună), 

dezbateri publice (iunie 2018), activități de ecologizare a parcurilor din apropierea orașului Ploiești. 

 

▪ Coordonator al campaniei Întrebăm România Împreună, primul proiect național al Platformei 

România 100, desfășurat în intervalul mai – august 2018, în cadrul căruia au fost realizate interviuri 

deschise cu peste 21.000 de persoane, având drept obiect viziunea acestora asupra situației 

actuale și a perspectivelor de dezvoltare ale României. În cadrul aceleiași campanii au fost 

organizate dezbateri publice în peste 20 de orașe din România, cu o participare totală de peste 

2.500 de persoane. 
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ACTIVITATE POLITICĂ  

 

 
HOBBY  

 

 

 ▪ Coordonator din partea PLUS al campaniei de colectare de semnături pentru inițiativa legislativă 

cetățenească Oameni noi în politică, coordonând echipele de voluntari PLUS din întreaga țară, 

precum și din Diaspora. 

 

▪ Membru al Comitetului de Inițiativă și co-autor al proiectului Oameni noi în politică, inițiativă 

legislativă cetățenească de modificare a legislației electorale din România. În această calitate, am 

făcut parte din echipa de redactare a proiectului de lege, având drept principale obiective: 

- alegerea primarilor în două tururi; 

- reducerea numărului de semnături necesare pentru înscrierea în alegeri; 

- introducerea votului pe liste deschise; 

- eliminarea pragului electoral la alegerile locale și europarlamentare; 

- creșterea numărului parlamentarilor români aleși în Diaspora; 

- simplificarea procedurii de vot pentru românii aflați în străinătate; 

- implementarea unor măsuri de asigurare a corectitudinii votului (monitorizare video, sistem 

electronic de raportare a votului multiplu); 

 

        2019 – prezent  ▪ Membru în Biroul Național al PLUS; 

▪ Membru în Consiliul Național al PLUS; 

▪ Coordonator al echipei de redactare a Statutului și Regulamentului Intern ale PLUS;  

▪ Membru în echipa de redactare a programului politic al PLUS, responsabil pentru temele 
Reformă constituțională, Reformă electorală și Justiție; 

▪ Membru în Comisia de Politici Publice a USR PLUS; 

▪ Membru în Comisia Națională de Politici și Programe a PLUS, responsabil pentru domeniul 
Justiție; 
 

 ▪ Lectura; 

▪ Șahul; 

▪ Drumețiile montane. 
 


