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Această teză de abilitare prezintă realizările didactice, științifice și academice ale 

subsemnatei, având în vedere finalitatea pe care mi-o propun, aceea de a justifica 

existența capacității mele de a coordona studii doctorale în domeniul Științelor juridice.  

În acest sens, am inclus în prezenta teză de abilitate o prezentare a activității mele 

didactice și științifice, pe de o parte dintr-o perspectivă retrospectivă, care include o 

prezentare cronologică a activităților didactice și a celor științifice desfășurate în trecut 

și, pe de altă parte, o perspectivă prospectivă, care include o expunere a propunerilor de 

dezvoltare viitoare a carierei academice și de cercetare.  

În cadrul activității didactice, am reliefat atât experiența profesională prin care am 

parcurs etapele firești ale evoluției academice până la gradul didactic actual de 

conferențiar universitar, cât și experiența de diversitate academică, constând în 

colaborările avute cu diverse universități din țară și străinătate. Am arătat complexitatea 

aspectelor de activitate academică în care m-am implicat și faptul că între cursurile 

predate se înscriu și Dreptul comparat al arbitrajului comercial internațional și de 

Arbitraj în domeniul construcțiilor, pe care le-am predat în cadrul programului de master 

Arbitraj Internațional de la Facultatea de Drept a Universității din București, program la 

construirea căruia am participat în mod direct.  

În cadrul activităților de practician al dreptului, m-am referit la activitățile mele 

profesionale în calitate de avocat cu experiență în fața mai multor curți de arbitraj din 

lume, inclusiv a  International Court of Arbitration ICC Paris, ale WIPO  și ale ICSID, 

de arbitru membră a listelor de arbitri din peste 10 țări,  precum la experiența acumulată 

ca vicepreședinte Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de 

Comerț și Industrie a României și a International Court of Arbitration ICC Parisr.  

În cadrul activității științifice, am reliefat multiplele laturi ale cercetărilor pe care le-am 

desfășurat, prezentând în detaliu proiectele de cercetare, comunicările științifice făcute 

în conferințe precum și publicațiile științifice.  

În ceea ce privește proiectele de cercetare, acestea au cuprins atât proiecte de cercetare 

în care tematica procedurilor speciale de soluționare a disputelor s-a regăsit ca parte 

dintr-o analiză tematică a normelor aferente unei anumite activități economice, și 

proiecte de cercetare care au avut în vedere problematica arbitrajului și a metodelor de 

soluționare a disputelor. În această ultimă categorie o valoarea deosebită a avut 

participarea la proiectele „Update of the IBA Guidelines on Conflicts of Interest in  

International Arbitration” și „The Social and Psychological Underpinnings of 

Commercial Arbitration in Europe” acesta din urmă fiind cel mai de anvergură proiect 

de cercetare cu privire la arbitraj desfășurat în Europa la acest moment.  



Am semnalat rolul lucrării “Arbitration in Romania. A Practitioner’s Guide“, editor 

Crenguța Leaua și Flavius Baias, ca prima analiză exhaustivă a situației arbitrajului din 

România, în limba engleză, dar și a altor articole și capitole în cărți publicate, care au 

prezentat un mare interes la nivel internațional, din totalul de peste 30 din publicațiile 

mele care se referă la domeniul arbitrajului comercial internațional.  

Direcția tematica a întregii activității de cercetare ulterioare obținerii titlului de doctor 

se înscrie în subiectul arbitrajului internațional din perspectiva dreptului  și practicii 

arbitrajului în România, în Europa de Est și la nivelul întregii Europe.  

În cadrul subtemelor constând în analize de drept comparat cu privire la probleme 

specifice ale procedurii arbitrale, m-am referit la următoarele problematici :  

- Arbitrii: numirea arbitrilor, independența și imparțialitatea arbitrilor, factorii 

psihologici în numirea arbitrilor și autoritatea de nominare; 

- Organizarea eficientă a procedurii arbitrale: instrumentele de soft law, administrarea 

probelor, la limba arbitrajului, problema costurilor arbitrajului și răspunderea pentru 

nerespectarea obligațiilor procedurale; 

- Dreptul aplicabil în arbitrajul internațional: problema conflictului de legi, aplicarea 

Lex mercatoria, normele de ordine publică și rolul bunei credințe;  

- Rolul instanțelor statale: acțiunea în anulare și recunoașterea hotărârilor arbitrale 

străine; 

- Arbitrabilitatea și specificul arbitrajului comercial în anumite domenii ale dreptului: 

arbitrajul în domeniul societar, al protecției consumatorului, al proprietății 

intelectuale, al construcțiilor, al dreptului mediului, în dreptul fiscal,  problemele de 

interferență între arbitraj și procedura insolvenței, arbitrajul și dreptul penal și 

arbitrajul comercial în litigiile în care sunt parte statul sau entități statale;  

- Arbitrajul privind investițiile străine; 

- Alte metode alternative de soluționare a disputelor; medierea, comisiile de 

soluționare a disputelor, metodele alternative de soluționare a disputelor privind 

drepturile de proprietate intelectuală și expertizele ca mijloace alternative de 

soluționare a disputelor.  

În fine, am arătat că am dobândit recunoașterea internațională de Thought Leader 

(„Lider de Gândire”) în domeniul arbitrajului comercial internațional.  

Consider că aceste coordonate complexe ale profilului meu profesional pot contribui  la 

o abordare integrată pe de o parte a teoriei și practicii dreptului și pe de altă parte a o 

abordare comparatistă a analizei științifice a dreptului român, ambele fiind de natură să 

formeze o baza solidă a activității de coordonator de doctorate.  



Proiectele de dezvoltare viitoare sunt prezentate pe mai multe planuri:  în plan academic, 

proiectele de viitor includ dezvoltarea unor programe de studii cu tematici axate pe 

soluționarea disputelor din domeniile de dezvoltare economică precum și modernizarea 

mijloacelor de predare; în plan profesional, continuarea conexiunii profunde cu practica 

dreptului;  în planul cercetării științifice, îmi propun continuarea și finalizarea 

proiectului de cercetare referitor la specificul arbitrajului comercial implicând state și  

entități statale, abordarea arbitrajului în domeniul noilor tehnologii și publicarea unei 

cărți de comentarii asupra legislației române a arbitrajului.  

Teza de abilitare  intitulată  „Arbitrajul internațional și metodele alternative de 

soluționare a disputelor din domeniul comercial” își propune să  valorifice această 

experiență academică, profesională și de cercetare să aducă în discuție necesitatea 

abordării flexibile a înțelegerii dreptului caracterizată pe de o parte prin construirea de 

repere internaționale, comparatiste, în tot ceea ce înseamnă înțelegerea noțiunilor din 

dreptul român al arbitrajului și pe de altă parte de necesitatea adaptării procedurilor de 

soluționare a disputelor la specificul domeniului economic la care acestea se referă.  

 


