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Un avocat român devine membru al Academiei Regale de Jurisprudența și
Legislație din Spania. Cum a ajuns Alexandru George Lazar (32 de ani) la aceasta
performanța

Avocatul Alexandru George Lazar a fost acceptat ca membru in cadrul Real Academia de Jurisprudencia y
Legislación (RAJL), organizatie din care fac parte cei mai titrati experti in drept din Spania. Tanarul a avut
pana acum un parcurs profesional de exceptie, reusind sa se impuna in randul noilor generatii de avocati
care au un cuvant greu de spus in dreptul european.
Pentru Alexandru, noua etapa este un alt pas important in cariera sa, acceptarea in RAJL oferindu-i sansa de a
invata de la cei mai buni experti in drept din Spania.
Faptul ca un roman a reusit aceasta performanta reprezinta un motiv de mandrie. Chiar daca Alexandru activeaza
in Spania, iar studiile universitare si le-a facut acolo, bazele educatiei sale au fost puse in Romania. In plus, tanarul
de doar 32 de ani are legaturi stranse cu avocatura din Romania, avand in plan si deschiderea unui birou la
Bucuresti al firmei in care este partener, IntLaw.

Citeste si
► Cum sa intri in echipa Baker & McKenzie la 24 de ani. Daca vrei sa lucrezi intr-o firma din Top 10
mondial trebuie sa inveti ‘afara’
“Acceptarea in RAJL reprezinta sansa de a invata de la cei mai buni si de a fi in legatura directa cu doctrina.
Trebuie avut in vedere ca RAJL are o traditie de sute de ani. De asemenea, daca vedem lista celor 40 de
‘Academicieni titulari’, observam ca este vorba despre unii dintre cei mai titrati specialisti in drept din Spania.
Astfel, am sansa de a avea acces la un know-how de nepretuit. De asemenea, facand parte din RAJL, am sansa sa
particip la redactarea de memorii/ note legate de modificari legislative, sa studiez alaturi de minti privilegiate”,
explica Alexandru Lazar.
Real Academia de Jurisprudencia y Legislación functioneaza sub inaltul patronaj al Regelui Spaniei, istoria
organizatiei incepand inca din anul 1730.
RAJL este parte a Instituto de España, structura in care regasim si celelalte academii regale: Reales Academia de
la Historia; de BellasArtes de San Fernando, de Ciencias Exactas, de Fisicas y Naturales, de Ciencias Moralesy
Politicas, de Medicina, de Farmacia.
RAJL este impartita in 23 de sectiuni ce au ca obiect analiza diferitelor ramuri de drept. Obiectul principal al
organizatiei este studiul si analiza dreptului si participarea activa in imbunatatirea legislatiei. Acest obiect se atinge
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prin colocvii, conferinte, publicatii, cursuri, congrese, analiza critica a jurisprudentei si elaborarea memoriilor
cerute de organele publice ale statului.

Acceptarea in RAJL
Statutul organizatiei spaniole prevede ca pentru a deveni membru RAJL este necesar ca cel putin doi academicieni
titulari (Académicos de número) sa valideze candidatura celui vizat. Validarea se face dupa o analiza atenta a
parcursului profesional si academic al juristului. Acordarea votului de incredere reprezinta o mare onoare pentru
candidat, in conditiile in care numarul academicienilor titulari este de doar 40.
“Dupa acest pas, se supune candidatura la vot in plenul RAJL si daca plenul considera ca persoana respectiva
intruneste conditiile pentru a fi numit membru, in baza parcursului sau academic si profesional, voteaza in
favoarea admiterii. Este o procedura care dureaza cateva luni. Sunt patru categorii de academicieni, eu fac parte
din categoria de Colaborador Asociado sau Socio Colaborador. Practic ceea ce descriu mai sus este partea formala.
Trebuie sa mentionez insa ca fiecare pas facut pana acum a fost unul determinat pentru a deveni membru al RAJL.
Fiecare realizare a contat: faptul ca am terminat studiile in drept cu 13 magna cum laude; ca am absolvit trei
cursuri de Master. A contat si activitatea mea profesionala, dar si cea academica. A fost important ca sunt
doctorand. A cantarit greu si obtinerea catorva premii internationale; aparitia in publicatii etc. Toate acestea au
cantarit in egala masura in favoarea deciziei numirii mele. Asa cum spunea profesorul meu de la Granada, Prof.
Dr. Moreno Quesada "juristul este un jurist bun atunci cand este constant in activitatea sa". Asta incerc si eu”,
arata Alexandru Lazar.
Performanta avocatului este notabila si datorita varstei pe care o are: 32 de ani. De asemenea, este primul roman
care a fost acceptat in aceasta academie.
“Asa cum am mentionat, RAJL participa activ prin analiza critica a sentintelor/rezolutiilor, analiza critica a
legislatiei, organizarea de colocvii si conferinte. Exista si o sectiune dedicata dreptului european. Astfel, prin
emiterea de pozitii doctrinale poate participa la imbunatatirea Dreptului european. RAJL organizeaza in mod
frecvent conferinte legate de teme juridice de actualitate si de interes. RAJL organizeaza premii juridice de
investigatie in diferite ramuri ale dreptului. Anumite sectiuni, precum cea de Drept Militar, editeaza propria
revista. S-au realizat si sprijinit publicatii in drept. S-au organizat congrese internationale etc. Activitatea inceputa
in 1730 este constanta. Biblioteca sa este una de invidiat. Are documente ce au sute de ani si ce nu pot fi regasite
in alte biblioteci. RAJL este un punct de referinta al doctrinei; un izvor de doctrina am putea spune. De aceea, este
o onoare sa fac parte din RAJL si am sa fac tot posibilul sa ma mentin la nivelul asteptarilor colegilor mei”,
declara tanarul avocat.
Alexandru George Lazar este partener in cadrul firmei IntLaw. El coordoneaza dezvoltarea departamentelor de
Corporate Compliance si pe cel al Relatiilor cu Europa Centrala si de Est.
IntLaw este o firma de avocatura specializata in consultanta in Business Law si Drept International. Echipa IntLaw
este formata din avocati internationali de top, aspect ce faciliteaza utilizarea unei perspective globale si folosirea
unor resurse ce se pot plia extrem de usor pe nevoile clientilor indiferent de natura acestora.

Citeste si
► EXCLUSIV BizLawyer: Spaniolii de la IntLaw se extind in Romania. Alexandru George Lazar va fi
partenerul care va coordona activitatea in CEE
Pe parcursul carierei sale, Alexandru a primit o serie de premii: Premiul I la categoria Drept Fiscal (cel mai tanar
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premiat) in anul 2010 la cea de-a II-a editie a Premiilor in Drept International ISDE-IABA (Inter-American Bar
Association) si premiul I la cea de-a VI-a editie a Premiilor in Drept International ISDE la categoria Drept
International Privat, in 2014.
De asemenea, anul trecut fost numit Director Academic pentru Master Compliance, in cadrul prestigiosului Institut
Superior de Drept si Economie – ISDE (Instituto Superior de Derecho y Economía) care, conform publicatiei
Financial Times, de cinci ani de zile se claseaza pe locul I in Spania, pe locul II in Europa si pe locul IV in lume.
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