Curriculum vitae

INFORMAȚII PERSONALE
Nume
Nationalitate
Data nasterii
Locul naşterii
E-mail
EXPERIENTA PROFESIONALĂ
 Perioada
 Funcția sau postul ocupat
 Numele si adresa
angajatorului
 Tipul activitatii sau sectorul
de activitate

 Perioada
 Functia sau postul ocupat
 Numele si adresa
angajatorului
 Tipul activitatii sau sectorul
de activitate

Duli Ionuţ Mazâlu
română
11 iulie 1979
Slobozia, Jud. Ialomiţa
secretariat@clr.ro
Aprilie 2016 - prezent
Secretar general
Consiliul Legislativ, strada 13 septembrie, nr.1- 3, sector 5, cod postal
050711, Palatul Parlamentului, Corp B1, Bucureşti
Secretariatul Consiliului Legislativ
Decembrie 2002 – martie 2016
Consilier
Consiliul Legislativ, strada 13 septembrie, nr.1- 3, sector 5, cod postal
050711, Palatul Parlamentului, Corp B1, Bucureşti
Secţia de Drept Public - Sectorul de legislaţie penală şi
contravenţională

EDUCATIE SI FORMARE
Perioada
Numele si tipul institutiei de
invatamant si al organizatiei
profesionale prin care s-a
realizat
formarea profesionala
 Domeniul studiat/aptitudini
ocupationale
 Tipul calificarii/diploma
obtinuta
 Nivelul de clasificare a
formei de
instruire/invatamant



–
–
–
–
–

2010 - 2012
Academia de Poliţie Alexandru Ioan Cuza din cadrul
Ministerului Administraţiei şi Internelor
Diplomă de Master
Specializarea: Stiinţe penale

–
–

2004 -2005
Academia Diplomatică (Institutul Diplomatic Român) din cadrul
Ministerului Afacerilor Externe
Specializarea: Relaţii internaţionale
Diplomă de studii academice postuniversitare

–
–
–
–

2003 – 2004
Universitatea Nicolae Titulescu Bucureşti
Specializarea: Drept internaţional şi comunitar
Diplomă de master

–
–
–
–

2002 – 2003
Universitatea Nicolae Titulescu Bucureşti
Specializarea: Drept comunitar
Diplomă de studii postuniversitare de specializare

CURSURI DE
PERFECŢIONARE

–
–
–

1998 – 2002,
Universitatea Nicolae Titulescu Bucureşti, Facultatea de drept
Licenţiat în ştiinţe juridice ( Criminologie)

–
–

1994 - 1998
Liceul Alexandru Ioan Cuza, Slobozia, judeţul Ialomiţa
Profilul economic

- 2016 Cursuri de perfecționare în domeniul achiziții publiceorganizate de Agenția Națională Pentru Achiziții Publice;
- 2014 - 2015
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Absolvent - Programul de formare specializată pentru
ocuparea unei funcții publice, corespunzătoare înalților funcționari
publici;
Iunie 2007 - absolvent al programului de perfecţionare - Gestionarea
informaţiilor clasificate - Institutul National de Administratie din cadrul
Ministerului Administratiei si Internelor;
martie 2004 – absolvent al programului de perfectionare – Concepte
ale Uniunii Europene – organizat de Institutul National de
Administratie din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor;
5 mai - 15 decembrie 2003 – absolvent al cursului international – Illegal
migration, border security and human rights protection – organizat
de Institutul Diplomatic Mario Toscano din Italia si Academia
Diplomatică a Ministerului Afacerilor Externe;

SEMINARII INTERNAŢIONALE

- martie 2007 – participant la conferinta sustinută de dl. Jean Pradel cu
titlul - Către un spatiu penal european – organizat de Institutul
European din România si Ambasada Frantei la Bucuresti;
- aprilie 2004 - participant la cursul international de criminologie –
Criminologie et politiques de securite: le controle et la prevention
de la criminalite dans un Etat de droit – organizat de Societatea
Internatională de Criminologie împreună cu Societatea Română de
Criminalistică si Criminologie;
- octombrie 2003 – participant la seminarul international – Impactul
aderării la Uniunea Europeană asupra ordinii juridice interne a
statelor candidate si a celor în curs de aderare – organizat de
Institutul European din România si Institutul Asser din Olanda;
- iunie 2003 – participant la a XII-a editie a zilelor juridice franco-române
– Influenta ordinii juridice a Uniunii Europene asupra ordinii
juridice nationale – organizat de Academia Română;

PUBLICAŢII

- Ordinea publică – legislație contravențională, volum publicat de
Editura Pământul, Pitești, 2013.

- Consideraţii privind infracţiunile de fals. Infracţiunile de fals
material în înscrisuri oficiale şi fals intelectual în noul Cod penal,
articol publicat în Buletinul de informare legislativă al Consiliului
Legislativ, nr.1/2012
- Apropierea legislaţiilor penale ale statelor din Uniunea
Europeană, articol publicat în Buletinul de informare legislativă al
Consiliului Legislativ, nr.1/2009;
- Aspecte privind impactul Acordului de asistenţă judiciară
reciprocă dintre Uniunea Europeană şi Statele Unite ale Americii
asupre reglementării românesti în materie, articol publicat în
Buletinul de informare legislativă al Consiliului Legislativ nr.1/2008;
- Acordul de asistenţă judiciară reciprocă dintre Uniunea
Europeană şi Statele Unite ale Americii, articol publicat în volumul
Dreptul mai presus de toate, Editura Junimea, Iaşi, 2008;
- Prostituţia între realitate şi ipocrizie, articol publicat în Buletinul de
informare legislativă al Consiliului Legislativ, nr.4/2007;
- Înţelesul unor termeni sau expresii în legea penală – Comentariul
textelor din noul Cod penal, articol publicat în revista Cronica
doctorandului, Editura Hamangiu, Universitatea Nicolae Titulescu,
Bucureşti, 2006;
- Protectia martorului în dreptul penal românesc, articol publicat în
revista Cronica doctorandului Editura Hamangiu, Universităţii Nicolae
Titulescu, Bucureşti, 2007;
APTITUDINI SI COMPETENŢE
Limbi straine cunoscute
Aptitudini si competente sociale

Engleza
Punctualitate, capacitate de comunicare, creativitate, competiţie,
motivaţie, climat psihosocial deschis.
Aptitudini si competente tehnice Cunoștințe de operare/programare pe calculator
Permis de conducere Categoria B din 1997

