LISTA DE SUPRAARBITRI
valabilă de la 1 ianuarie 2019
1.

Smaranda Angheni
- Bucureşti -

2.

Victor Babiuc
- Bucureşti -

3.

Flavius Antoniu Baias
- Bucureşti -

4.

Dragoș Antoniu Bărcănescu
- București -

5.

Corneliu Bîrsan
- Bucureşti -

6.

Radu Bogdan Bobei
- Bucureşti -

7.

Traian Cornel Briciu
- Bucureşti -

8.

Gheorghe Buta
- Bucureşti -

doctor în drept, profesor universitar de drept
comercial, rectorul Universităţii Titu Maiorescu
doctor în drept, profesor universitar de drept al
comerţului internaţional; membru al panelului
de arbitri la American Arbitration Association,
la Curţile de la Abu Dhabi, Bahrain, Cairo,
Moscova, New Delhi, Sofia, Varşovia, Viena
doctor în drept, profesor universitar, decan al
Facultăţii de Drept – Universitatea Bucureşti,
fost Secretar de Stat în Ministerul Justiţiei
doctor în drept, fost judecător, fostul şef al
Secţiei Comerciale la Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie
doctor în drept, profesor universitar emerit,
departamentul de drept privat, Facultatea de
Drept - Universitatea Bucureşti, avocat
doctor în drept, conferenţiar universitar la
Facultatea de Drept - Universitatea Bucureşti,
avocat
doctor în drept, conferenţiar universitar la
Facultatea de Drept - Universitatea Bucureşti,
director executiv al Institutului Naţional pentru
Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor, avocat
doctor în drept, avocat, fost judecător, fost
preşedinte al Secţiei Comerciale a Înaltei Curţi
de Casaţie şi Justiţie, profesor universitar la
Institutul de Cercetări Juridice al Academiei
Române

1

9.

Stanciu Cărpenaru
- Bucureşti -

10.

Olimpiu Crauciuc
- Bucureşti -

11.

Sorin-Virgil David
- Bucureşti -

12.

Ştefan Deaconu
- Bucureşti -

13.

Claudiu Constantin Dinu
- București -

14.

Gheorghe Florea
- Bucureşti -

15.

Grigore Virgil Florescu
- Bucureşti -

16.

Despina Maria Fruth Oprişan
- Bucureşti -

doctor în drept, profesor universitar de drept
comercial, fost decan al Facultăţii de Drept –
Universitatea Nicolae Titulescu
doctor în drept, profesor universitar de drept
comercial, dreptul transporturilor şi drept
comunitar
doctor în drept, lector universitar la Facultatea
de Drept - Universitatea Bucureşti, avocat
Președinte al Curții de Arbitraj de pe lângă
CCIR, doctor in drept, avocat, profesor
universitar la Facultatea de Drept Universitatea din București, specialist în drept
public și drept al UE, avocat
in
arbitraje desfășurate sub regulile UNCITRAL,
ICSID si ICC; membru al listei de arbitri a
Curții de arbitraj din Beijing (CIETAC);
membru titular și vice-președinte al secției de
drept public a Academiei de Ştiinţe Juridice din
România; fost consilier prezidențial, sef al
Departamentului Constituțional Legislativ din
cadrul Administrației Prezidențiale; fost
Preşedinte al Comisiei de arbitraj si metode
alternative de soluționare a disputelor (ADR)
din cadrul Comitetului National ICC Romania.
membru al Colegiului Curţii de Arbitraj, doctor
în drept – specializare drept procesual civil,
conferențiar universitar – predare drept
procesual civil, arbitraj și executare silită la
Facultatea de Drept, Universitatea din
Bucureşti, avocat, lector formator în domeniul
dreptului procesual civil la Institutul Naţional
pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor,
Centrul Național pentru Pregătirea și
Perfecționarea Executorilor Judecătorești şi la
Institutul Notarial Român.
doctor în drept, avocat, preşedintele Uniunii
Naţionale a Barourilor din România
doctor în drept, Diploma of European Studies
(D.E.S.), avocat, profesor universitar de drept
comercial
doctor în drept, avocat, specialist în drept
comercial
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17.

Crenguţa Ioana Leaua
- Bucureşti -

18.

Radu Alexandru Leşe
- Bucureşti -

19.

Lucian Mihai
- Bucureşti -

20.

Marian Nicolae
- Bucureşti -

21.

Florian Nițu
- Bucureşti -

22.

Bazil Alexandru Oglindă
- Bucureşti -

23.

Sorina Olaru
- Bucureşti -

avocat, doctor în drept, conferenţiar universitar,
preda dreptul afacerilor, dreptul comparat al
arbitrajului internaţional şi dreptul arbitrajului
în domeniul construcţiilor, membră a listelor de
arbitri străini ale curţilor de arbitraj
internaţional de pe lângă Camerele de Comerţ
ale Bulgariei, Moldovei, Poloniei şi Sloveniei,
a Centrului de Arbitraj Internaţional din Viena
al Camerei Federale de Comerţ a Austriei
(VIAC), a curților de arbitraj din Kuala Lumpur
(Asian International Arbitration Center KLRCA), Beijing (CIETAC) si Shanghai
(SHIAC), a listei de arbitri pentru litigii de
proprietate intelectuala a Centrului de Arbitraj
şi Mediere al Organizaţiei Mondiale a
Proprietăţii Intelectuale (WIPO) si a listei de
arbitri internaționali pentru litigii in domeniul
tehnologiilor de vârf - Tech List- a Silicon
Valley Arbitration and Mediation Center
(SVAMC), arbitru în arbitraje ICC Paris si in
arbitraje ad-hoc sub regulile UNCITRAL în
România şi Italia, fost Vicepreşedinte al
Curţii de Arbitraj CCIR si fost Vicepreședinte al
Curții Internaționale de Arbitraj ICC Paris.
avocat, specialist în drept comercial, fost
judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
doctor în drept civil, profesor universitar de
drept civil şi dreptul proprietăţii intelectuale,
fost preşedinte al Curţii Constituţionale a
României
doctor în drept, profesor universitar de drept
civil
membru al Colegiului Curţii de Arbitraj,
doctorand în drept transnaţional, avocat
Vicepreședintele Curţii de Arbitraj, doctor în
drept, conferențiar universitar de dreptul
afacerilor şi drept societar, avocat, specialist în
drept comercial intern şi internaţional, precum şi
în dreptul construcţiilor, inclusiv contracte
FIDIC
membru al Colegiului Curţii de Arbitraj, avocat
specialist în drept civil, comercial, proprietate
intelectuală,
achiziţii
publice,
bancar,
administrativ şi al muncii
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24.

Cornel Popa
- Bucureşti -

25.

Titus Prescure
- Braşov -

26.

27.

Viorel Roş
- Bucureşti -

Ana Alexandrina Savin

specialist în drept comercial, fost judecător la
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Ioan Schiau
- Braşov -

29.

Dragoş-Alexandru Sitaru
- Bucureşti -

30.

doctor în drept, profesor universitar de drept
civil la Facultatea de Drept – Universitatea
Transilvania din Brașov, avocat, specialist în
drept comercial
doctor în drept, profesor universitar dreptul
proprietăţii intelectuale şi drept financiar şi
fiscal, director departament drept privat, avocat,
consilier în proprietate industrială

- Bucureşti 28.

membru al Colegiului Curţii de Arbitraj, avocat
specializat în proceduri de arbitraj, fuziuni şi
achiziţii, piaţa de capital, contracte comerciale,
procesul legislativ şi pregătirea proiectelor
legislative

Cristiana Irinel Stoica

doctor în drept, profesor universitar de drept
comercial și dreptul comerțului internațional la
Facultatea de Drept – Universitatea Transilvania
din Brașov, avocat, specialist în drept comercial,
în dreptul comerțului internațional și în
arbitrajul internațional
doctor în drept; profesor universitar de drept al
comerțului internațional și drept internațional
privat; arbitru la Curtea Internațională de
Arbitraj a CCI din Paris; membru al Curții
Internaționale de Arbitraj a CCI; membru și
raportor pentru România în Comisia de Arbitraj
și ADR a CCI; arbitru la Centrul de Arbitraj
Internațional al Camerei Economice Federale a
Austriei, Viena (VIAC); arbitru la Curtea de
Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț și
Industrie a Ungariei; arbitru la Comisia de
Arbitraj din Shanghai (China); arbitru în
arbitraje ad hoc conform Regulilor de Arbitral
ale UNCITRAL; membru pentru România pe
lista de Conciliatori și Arbitri ai Centrului
Internațional pentru Soluționarea Diferendelor
Relative la Investiții (ICSID), Washington D.C.,
S.U.A.; membru al Grupului de lucru pentru
Arbitraj și Conciliere al UNCITRAL; fost
membru al Colegiului Curții de Arbitraj; avocat
doctor în dreptul comerţului internaţional,
avocat
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31.

Daniel-Mihai Şandru
- Bucureşti -

32.

Mariana Brânduşa Ştefănescu
- Bucureşti -

33.

Victor Tănăsescu
- Bucureşti -

34.

Cosmin-Cristian Vasile
- Bucureşti –

35.

Maria Veriotti

doctor în drept, cercetător ştiinţific, specialist în
dreptul comerţului internaţional
doctor în drept, fost judecător la Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie, profesor universitar de drept
al comerţului internaţional
doctor în drept, avocat, specialist în dreptul
comerţului internaţional
membru al Colegiului Curţii de Arbitraj, doctor
în drept, avocat, lector universitar drept
procesual civil la Institutul Naţional pentru
Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor și la
Facultatea de Drept – Universitatea Dimitrie
Cantemir, Fellow al Chartered Institute of
Arbitrators (FCIArb)
avocat, specialist în drept comercial şi maritim

- Bucureşti 36.

Marin Voicu
- Bucureşti -

37.

Călin-Andrei Zamfirescu
- Bucureşti -

38.

Arbitrii de pe lista arbitrilor străini

doctor în drept, profesor universitar de drept
comercial, maritim şi comunitar, fost judecător
la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, fost
judecător la Curtea Europeană a Drepturilor
Omului
avocat, specialist în drept comercial, practician
în insolvenţă, preşedinte de onoare al Uniunii
Naţionale a Barourilor din România, preşedinte
de onoare al Uniunii Profesiilor Liberale din
România
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