
Arbitru, Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional  
de pe lângă Camera de Comerţ şi industrie a României 

 

 

1. Nume:   Stefan DEACONU 

2. Data nașterii:  2.11.1974 

3. Cetățenie:   Română 

4. Date de contact:  
Adresa: str. Zborului, nr. 10, sector 3, Bucureşti 
Tel: + 4031.405.43.04 
Fax: + 4031.405.43.05 
E-mail: sdeaconu@lddp.ro 

 
5. Locul de muncă actual: 

Avocat partener SCA Leaua Damcali Deaconu Paunescu - LDDP 
Profesor univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti 
Preşedinte, Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă CCIR 

 
6. Funcția deținută: 

Avocat partener SCA Leaua Damcali Deaconu Paunescu - LDDP 
Profesor univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti 
Preşedinte, Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă CCIR 

 
7. Educație și formare: 

Licenţa în drept, Universitatea din Bucureşti (1998) 
Diplomă de doctor în drept Facultatea de Drept, Academia ,,Al. I. Cuza’’, (menţiunea ,,cum laude’’), 
conducător de doctorat prof. univ. dr. Victor Duculescu (2004) 
Curs postdoctoral ,,Drept constituţional’’, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept (2011) 
Teză de abilitare în ,,Drept’’ la Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept (2012) 

 
8. Experiență în arbitraj (ca arbitru, supra arbitru, avocat, expert, etc, atât în arbitraje interne, cât şi în arbitraje 
internaţionale): 

Arbitru pe lista de arbitri a Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă CCIR din anul 2012 
Am participat la aproximativ 30 de arbitraje interne în calitate de arbitru ales de părţi sau ca supra arbitru, 
soluţionând după Regulile Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă CCIR 
Am participat, de asemenea, ca avocat în arbitraje internaţionale soluţionate după regulile UNCITRAL, 
ICSID şi ICC 

9. Publicații și alte activități în arbitraj (de exemplu, sesiuni de instruire, seminare, conferințe, articole și altele): 
Co-autor al cărţii ,,Arbitration in Romania. A Practitioner’s Guide, Ed. Kluwer International, 2016; autor 
sau co-autor a peste 20 de cărţi şi a peste 50 de articole scrise în domeniul dreptului public, cu precădere 
şi participare la peste 50 de conferinţe interne şi internaţionale pe teme de drept public şi privat 
 

10. Calitatea de membru în cadrul instituțiilor de arbitraj: 
Preşedinte, Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă CCIR 
Preşedinte al Comisiei de arbitraj şi metode alternative de soluţionare a disputelor (ADR) din cadrul 
Comitetului Naţional ICC România (2016-2018) 
Arbitru în cadrul Curţii de Arbitraj Economic și Comercial Internaţional din China - CIETAC  

 

mailto:sdeaconu@lddp.ro


 
11. Limbi vorbite: 

 Limba materna:  
Română 

 Limbile de lucru (limbile pe care le cunoașteți atât în scris cât și oral, astfel încât să puteți efectua/conduce o 
procedură de arbitraj în aceste limbi):  

Franceză, Engleză 

12. În ce sistem juridic v-ați instruit? 
Sistemul juridic român 
 

13. În ce sistem juridic practicaţi, cu precădere? 
Sistemul juridic român 
 

14. Arii de expertiză sau specializări (enumerați maximum cinci), ex. comerţ internaţional, dreptul construcţiilor, drept 
bancar, etc.: 

Dreptul Uniunii Europene 
Drept public (drept constituţional, administrativ şi internaţional) 
Drept civil/comercial 
Drept comercial internaţional 
 

15. Sectoare de activitate în care aveţi expertiză arbitrală (enumerați maximum cinci) ex. energie, construcţii, achiziţii 
publice, etc.:  

Achiziţii publice 
Construcţii 
Energie 
Investiţii străine 
Petrol şi gaze 

 

 

 

 

Informațiile de mai sus vor fi utilizate de Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și 
Industrie a României în vederea postării lor pe site-ul instituției pentru o mai bună informare a persoanelor care apelează 
la arbitraj. 

 

Data și semnătura 

Septembrie, 2018 


