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Data şi locul naşterii: 29 octombrie  1966, Iaşi  
 
Starea civilă:  căsătorit  
 
EDUCAȚIE și CARIERĂ:  
 

• 2002 - prezent: avocat litigant drept penal și procedură penală; 
• 1993 - 2002: ofiţer în cadrul Serviciului Român de Informații - însărcinat 

cu activităţi echivalente funcţiilor juridice; 
• 1989 - 1993: Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza“ - Bucureşti, 

Facultatea de Drept, curs de zi - licenţiat în ştiinţe juridice; 
• 2000 - Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept, studii 

postuniversitare de specializare în drept internaţional public; 
• 1980 - 1984: Liceul Militar de Marină ”Alexandru Ioan Cuza – Constanța 

- profil navigație. 
 

În calitate de avocat specializat în drept penal, am asigurat asistență juridică și 
reprezentare în dosare instrumentate îndeosebi de Direcția Națională Anticorupție și de 
Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (unități 
centrale și teritoriale) - participând în faza de urmărire penală și în cursul cercetării 
judecătorești (până la epuizarea căilor de atac) la soluționarea unor cauze complexe 
privind criminalitatea organizată; traficul de persoane și de droguri; evaziunea fiscală; 
spălarea banilor, fraude comise prin sisteme informatice și mijloace de plată 
electronice, șantaj, terorism, infracțiuni contra persoanei și a siguranței publice, 
infracțiuni de corupție și de serviciu, fraudă comunitară – având clienți din rândul 
tuturor categoriilor profesionale: judecători, procurori, grefieri, notari, avocați, 
polițiști, preoți, vameși, medici, profesori, ingineri, secretari U.A.T. și primari, senatori 
și  deputați, oameni de afaceri, dar și fără ocupație.    
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În calitate de ofițer S.R.I. - activitate deținută 9 ani - am documentat și probat 

activitatea infracțională a unor cetățeni străini suspecți de spionaj tehnologic în cadrul 
profilului de contraspionaj, cu rezultate privind trimiterea în judecată și condamnarea 
celor angrenați în astfel de activități. 

 
În calitate de marinar - mi-am desfășurat activitatea după satisfacerea stagiului 

militar (2 ani) în cadrul Centrului de Transmisiuni al Marinei Militare, U.M. 02003, 
Constanţa. 

 
 

EXPERIENȚĂ RELEVANTĂ: 
  

• Activitate litigantă în domeniul infracțiunilor de corupție și de serviciu, 
privind criminalitatea organizată, infracțiunilor economice, contra 
persoanei și contra patrimoniului. 
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