Florin-Aurel Moțiu
Naționalitate: română
Data naşterii:15.11.1970
Carieră
 ianuarie 2016
o secretar de stat – Ministerul Justiției
 noiembrie 2014 - ianuarie 2016
o Judecător la Curtea de Apel Timişoara
 noiembrie 2013 - octombrie 2014
o Consilier al Ministrului Justiției
 mai 2012 - noiembrie 2013
o secretar de stat – Ministerul Justiției
 2003 - mai 2012
o Judecător la Curtea de Apel Timişoara
 2001- 2002
o Președinte Secția comercială și de contencios-administrativ Tribunalul Timiș
 2001- 2003
o Judecător la Tribunalul Timiş
 1994 - 2001
o Judecător la Judecătoria Timişoara
Educație
 aprilie 2005 - doctor în drept comercial al Universităţii de Vest din Timişoara, cu
distincţia Magna Cum Laude, cu teza Contractele comerciale de intermediere fără
reprezentare
 1990 – 1994 - Facultatea de Drept, Universitatea Bucureşti
 1987 – 1989 - Liceul de Filologie –Istorie, Timişoara
 1985 – 1987 - Liceul Ioan Slavici, Arad
 1977 – 1985 - Şcoala generală Apateu, jud. Arad
Experiență didactică
 2013 – prezent - Conferențiar universitar la Universitatea de Vest din Timișoara,
Facultatea de Drept
 2000 – 2013
- Lector universitar la Universitatea de Vest din Timișoara,
Facultatea de Drept
 1997 – 2000
- Asistent universitar la Universitatea de Vest din Timișoara,
Facultatea de Drept
 1994 - 1997
- Preparator universitar la Universitatea Banatului Timișoara,
Facultatea de Drept

Activitate științifică și profesională
 Expert în cadrul Proiectului Asistenţă pentru consolidarea capacităţii instituţionale în
domeniul formării judecătorilor şi procurorilor pentru aplicarea noilor coduri, în
cadrul Programului de Cooperare Elveţiano-Român, Consiliul Superior al Magistraturii,
Institutul Național al Magistraturii (iunie - septembrie 2014);
 Expert în cadrul proiectului Îmbunătăţirea cunoştinţelor membrilor Reţelelor
Naţionale Judiciare în materie civilă şi comercială din statele membre ale Uniunii
Europene în domeniul noilor regulamente UE (2011);
 Expert în cadrul Proiectului Phare de reformare a legislației insolvenței din România
Europe Aid/116027/D/SV/RO Support for the improvement and the enforcement of
legislation and judicial decisions on bankruptcy (octombrie 2004 - aprilie 2006);
 Membru în colectivul științific al Revistei de note și studii juridice din 2010;
 Membru în consiliul ştiinţific al Revistei Române de Dreptul Afacerilor (RRDA) din 2014;
 Redactor-şef al Revistei Universul Juridic din ianuarie 2015;
 Membru în colectivul de elaborare a culegerii de practică judiciară în materie de
insolvență (2006-2009);
 Editor coordonator al Tratatului practic de insolvenţă, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2014;
 Editor coordonator al colecţiei Biblioteca Dreptul Insolvenţei, Ed. Universul Juridic,
2015;
 Coordonator al proiectului de Lege privind procedurile de prevenire a insolvenței și de
insolvență (mai 2012 - iunie 2014);
 Expert în cadrul Proiectului Phare de reformare a legislației insolvenței din România
Europe Aid/116027/D/SV/RO Support for the improvement and the enforcement of
legislation and judicial decisions on bankruptcy (octombrie 2004 - aprilie 2006);
 Formator al Institutului Național al Magistraturii - cooperare judiciară europeană în
materie civilă și comercială din 2007;
 Formator al Institutului Național al Magistraturii în drept comercial din 2004;
 Membru în rețeaua națională de judecători pentru cooperarea judiciară în materie
civilă și comercială din martie 2004;
 Membru al EuRoQuod, Reţeaua naţională de judecători coordonatori în materia
dreptului Uniunii Europene din noiembrie 2014;
 28 de cărți, cursuri universitare, capitole de cărți;
 57 de articole publicate în reviste de specialitate juridică;
 160 de participări și comunicări la sesiuni științifice, simpozioane, seminarii și
conferințe, interne și internaționale.

Limbi străine: engleză şi franceză.

