LISTA DE ARBITRI
valabilă de la 1 ianuarie 2022 prin confirmare în sesiunea
Colegiului de Conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a României

ARBITRI ROMÂNI
1.

Cristina Emilia Alexe
- București -

2.

Adriana Almășan
- Bucureşti -

3.

Smaranda Angheni
- Bucureşti -

4.

Oana Marie Arat
- Bucureşti -

5.

Victor Babiuc
- Bucureşti -

6.

Flavius Antoniu Baias
- Bucureşti -

doctor drept, arbitru ICC Paris, Fellow Chartered
Institute of Arbitrators (FCIArb), absolvent ICC
Advanced Arbitration Academy for Central and
Eastern Europe, avocat
doctor
în
drept,
profesor
universitar
departamentul de drept privat, Facultatea de
Drept a Universității din București, avocat.
doctor în drept, profesor universitar de drept
comercial, rectorul Universităţii Titu Maiorescu
doctor în drept, drept internaţional privat, Şef
serviciu - Unitatea de Coordonare POR-Serviciu
proiecte în infrastructură, Ministerul Fondurilor
Europene
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, fost decan al
Facultăţii de Drept – Universitatea Bucureşti,
fost Secretar de Stat în Ministerul Justiţiei
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7.

Crina Mihaela Baltag
- București -

8.

Dragoș Antoniu Bărcănescu
- București -

9.

Monna Lisa Belu Magdo
- Ploiești -

10.

Corneliu Bîrsan
- Bucureşti -

11.

Radu Bogdan Bobei
- Bucureşti -

12.

Sebastian Bodu
- Bucureşti -

13.

Constantin Brânzan
- Bucureşti -

14.

Traian Cornel Briciu
- Bucureşti -

15.

Claudiu-Paul Buglea
- Bucureşti -

16.

Elena Bustea
- Bucureşti -

doctor in drept, avocat, specialist in arbitraj
comercial și arbitrajul investițiilor, lector
universitar în arbitraj internațional al
Universității din Stockholm
doctor în drept, fost judecător, fostul şef al
Secţiei Comerciale la Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie
doctor în drept, fost judecător la Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie, profesor universitar, specialist
în drept civil şi comercial, avocat, mediator
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, cadru didactic asociat al
Facultății de Drept, Universitatea Româno Americană, titular al disciplinelor Drept Societar
si Drept fiscal, programele de Masterat, avocat
doctor în drept, avocat, fost judecător la Secţia
Comercială a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie
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, conferenţiar universitar la
Facultatea de Drept - Universitatea Bucureşti,
specialist în dreptul comerţului internaţional şi
drept internaţional privat, avocat
doctor în drept, avocat, specialist în drept
comercial, mediator, preşedintele Comitetului
Naţional al Uniunii Internaţionale a Avocaţilor
(Paris), preşedintele Centrului Avocaţilor
Mediatori, vicepreşedintele Uniunii Naţionale a
Mediatorilor, practician în insolvenţă, evaluator
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17.

Gheorghe Buta
- Bucureşti -

18.

Dragoș Călin
- București -

19.

Maria Magdalena Cîinaru

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
doctor în drept, specialist în drept comercial, Şef
al Departamentului juridic al Societăţii de
Investiţii Financiare "Transilvania" S.A. Braşov
doctor în drept comercial, avocat

- Ploieşti, jud. Prahova 20.

Ioan Chelaru
- Roman -

21.

Nicolae Chirilă
- Bucureşti -

22.

Ioana Laura Chiriță
- Bucureşti -

23.

Alina Mioara Cobuz Băgnaru
- Bucureşti -

24.

Ionuț Valeriu Comănescu
- Bucureşti -

25.

Octavian Silviu Costache
- Ploieşti -

26.

Sofia-Elena Cozac
- Dolj -

doctor în drept, avocat, Preşedintele Uniunii
Juriştilor din România, senator în Parlamentul
României, decan al Baroului Neamţ
doctor în drept, avocat, specialist în drept
comercial, practician în insolvență
consilier juridic, membru World Energy Council
- Future Energy Leaders Romania
doctor în drept, avocat, specializată în arbitraj din
dispute derivate din privatizări, proiecte de
infrastructură, dreptul afacerilor, piața de capital
și FIDIC.
Din anul 2008 expert în revendicări cu experiență
în Proiecte FIDIC Galben și FIDIC Roșu, HG
1/2018, lucrând pentru proiecte ce au vizat
reducerea riscului la inundații, extinderea și
modernizarea sistemului de apa și apă uzate,
reabilitarea
principalelor
colectoare
de
canalizare, prelucrarea deșeurilor menajere,
precum și alte proiecte de infrastructură.
Implicare în sesiuni de instruire în domeniul
Managementului Contractelor de lucrări
încheiate sub condițiile de contract publicate în
HG nr.1/2018, care a modificat Cartea Roșie și
cartea Galbenă.
Avocat, specialist în drept civil, contencios
administrativ şi fiscal, societar şi drept comercial
doctor în drept, profesor universitar de drept al
afacerilor
doctorand arbitraj comercial, specialist FIDIC,
avocat
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27.

Mihaela Cozmanciuc

consilier juridic, specialist în drept comercial

- Braşov 28.

Olimpiu Crauciuc
- Bucureşti -

29.

Adrian Cristea
- Constanța -

30.

Dragoș-Mihail Daghie
- Bucureşti -

31.

Sorin-Virgil David
- Bucureşti -

32.

Ştefan Deaconu
- Bucureşti -

33.

Răzvan Dincă
- Bucureşti -

34.

Claudiu Constantin Dinu
- București -

doctor în drept, profesor universitar de drept
comercial, dreptul transporturilor şi drept
comunitar
avocat, specialist în drept maritim şi comercial,
membru al Uniunii Internaţionale a Avocaţilor –
Paris
doctor în drept, lector universitar, avocat,
practician în insolvenţă
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 Științe
Juridice din România; fost consilier prezidențial,
șef al Departamentului Constituțional Legislativ
din cadrul Administrației Prezidențiale; fost
Președinte al Comisiei de arbitraj si metode
alternative de soluționare a disputelor (ADR) din
cadrul Comitetului National ICC Romania.
doctor în drept, decan al Facultăţii de Drept –
Universitatea Bucureşti, conferențiar universitar
la Facultatea de Drept a Universității București,
departamentul de Drept Privat, avocat
membru al Colegiului Curții 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.
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35.

Mădălina Dinu
- Bucureşti -

36.

Andreia Oana Dumitrescu
- Bucureşti -

37.

Cornelia Dumitru
- Galaţi -

38.

Cătălin Daniel Fenechiu
- Bucureşti -

39.

Gheorghe Florea
- Bucureşti -

40.

Sonia Florea
- Bucureşti -

41.

Cristina Ioana Florescu
- Bucureşti -

42.

Iosif Friedmann - Nicolescu
- Bucureşti -

43.

Despina Maria Fruth Oprișan
- Bucureşti -

doctor în drept, Conferențiar universitar doctor la
disciplina Drept procesual civil în cadrul
Facultății de Drept a Universității ”Titu
Maiorescu”, formator în cadrul Institutului
Național de Pregătire și Perfecționare a
Avocaților (formare inițială), formator în cadrul
Institutului Notarial Român (formare inițială),
avocat titular in cadrul cabinetului individual de
avocatură
avocat, arbitru internațional (arbitraj în domeniul
investițiilor,
construcțiilor,
finanțărilor,
achizițiilor, contractelor de asociere in diverse
domenii, în baza regulilor de procedură ICSID,
UNCITRAL, ICC, VIAC, dispute FIDIC și
proceduri pre-arbitrale, proceduri de executare
silită, restructurări și insolvente, litigii
comerciale transfrontaliere
doctorand în dreptul proprietății intelectuale,
consilier juridic, tutore la Facultatea de Drept a
Universității Danubius Galați, avocat, mediator
avocat, vicepreședinte al Uniunii Naționale a
Barourilor din România, Prodecan al Baroului
București, specialist în drept civil, drept penal,
fuziuni si achiziții, drept societar, litigii
comerciale,
doctor în drept, avocat, președintele Uniunii
Naționale a Barourilor din România
doctor în drept, specialist în drept procesual civil
și în dreptul proprietății intelectuale, mediator,
avocat
doctor în drept, avocat specialist în drept
comercial, lector universitar
doctor în drept, avocat, cercetător științific
asociat la Institutul de Cercetări Juridice al
Academiei Române, Departamentul de Drept
public, lector acreditat la Institutul Național
pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților
doctor în drept, avocat, specialist în drept
comercial
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44.

Carmen Adriana Gheorghe
- Braşov -

45.

Alina-Ştefania Gorghiu
- Bucureşti -

46.

Liviu Marius Harosa
- Cluj-Napoca, judeţul Cluj -

47.

Mihai Adrian Hotca
- Bucureşti -

48.

Monica Ionaş-Sălăgean
- Cluj-Napoca -

49.

Ioan Ionescu
- Bucureşti -

50.

Aurelian Antonio Iordan

doctor în drept comercial/bancar, cadru didactic
la Facultatea de Drept - Universitatea
Transilvania din Brașov, avocat, lector la
Institutul Național pentru Pregătirea şi
Perfecționarea Avocaților
doctor în drept, avocat, senator în Parlamentul
României, trainer pe mediere
doctor în drept, lector universitar la Facultatea de
Drept - Universitatea Babeş-Bolyai ClujNapoca, avocat
doctor în drept, profesor universitar, Decan al
Facultăţii de Ştiinţe Sociale şi Administrative,
Universitatea Nicolae Titulescu, avocat
doctor în drept, lector universitar, specialist în
drept comercial
specialist în drept comercial, fost judecător la
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
avocat, specialist în drept comercial

- Bucureşti 51.

Cristian Jura
- Bucureşti -

52.

Csaba Kovacs

doctor în drept, profesor universitar de drept
internațional public si arbitraj, membru pe lista
de arbitri a Tribunalului pentru Arbitraj Sportiv,
Lausanne, Elveția, membru în delegația
României la lucrările Grupului de Lucru III
privind soluționarea on-line a disputelor
(Working Group III On-Line Dispute
Rezolution) de la UNCITRAL, avocat, mediator
Avocat, arbitru internațional și co-arbitru și
arbitru unic în arbitrajele LCIA din sectoarele
energie și aviație, consilier în arbitraj la CMS, în
domeniul comercial și al litigiilor investitor-stat
conform regulilor ICSID, ICC, LCIA,
UNCITRAL, SCC
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53.

Crenguţa Ioana Leaua
- Bucureşti -

54.

Cornelia Lefter
- Bucureşti -

55.

Radu Alexandru Leşe
- Bucureşti -

56.

Geta-Mihaela Maravela
- București -

57.

Lucian Mihai
- Bucureşti -

58.

Radu Ioan Motica
- Timișoara -

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.
doctor în drept, profesor universitar de drept
comercial
avocat, specialist în drept comercial, fost
judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
avocat, membru pe lista de neutri (panelist) a
Centrului de Arbitraj şi Mediere al Organizaţiei
Mondiale a Proprietăţii Intelectuale (OMPI) cu
privire la litigii privind domenii de Internet,
specialist în drept comercial, fuziuni și achiziții,
proprietate intelectuală, precum și litigii
arbitrale interne și internaționale (CCIR, ICC,
ICSID).
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, Facultatea
de Drept şi Ştiinţe Administrative din cadrul
Universităţii de Vest din Timişoara, avocat,
arbitru în cadrul Curţii de Arbitraj Comercial de
pe lângă Camera de Comerţ, Industrie şi
Agricultură Timiş
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59.

Vasile Nemeș
- Bucureşti -

60.

Marian Nicolae

doctor în drept, conferenţiar universitar,
Facultatea de Drept - Universitatea de Drept
Nicolae Titulescu, specialist în drept bancar,
comercial şi dreptul asigurărilor, avocat, membru
consiliu ştiinţific al UNPIR
doctor în drept, profesor universitar de drept civil

- Bucureşti 61.

Florian Nițu
- Bucureşti -

62.

Dan Oancea
- Voluntari -

63.

Bazil Alexandru Oglindă
- Bucureşti -

64.

Sorina Olaru
- Bucureşti -

65.

Carmen Pălăcean
- Bucureşti -

66.

Octavian Vlad Peligrad

membru al Colegiului Curţii de Arbitraj,
doctorand în drept transnaţional, avocat
doctor în drept, profesor universitar la Facultatea
de Drept - Universitatea Bucureşti, 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
doctor în drept, conferenţiar universitar, avocat,
practician în insolvenţă
doctor în drept, avocat

- Bucureşti 67.

Nela Petrișor

fost judecător, Înalta Curte de Casație și Justiție

- Bucureşti 68.

Gheorghe Piperea
- Bucureşti -

69.

Cornel Popa
- Bucureşti -

70.

Luminiţa Popa
- Bucureşti -

doctor în drept, avocat, profesor universitar,
practician în insolvență
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
avocat, specialist în arbitraj comercial
international, Fellow al Chartered Institute of
Arbitrators (FCIArb)
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71.

Octavian Popescu

avocat, doctorand

- Bucureşti 72.

Titus Prescure
- Braşov -

73.

Matei Purice
- Bucureşti/Dubai -

74.

Adrian Raţiu
- Bucureşti -

75.

Gabriela Răducan
- Bucureşti -

76.

Viorel Roş
- Bucureşti -

77.

Angelica Roşu
- Galaţi -

78.

Ana Alexandrina Savin
- Bucureşti –

79.

Codruț-Nicolae Savu
- Braşov –

doctor în drept, profesor universitar de drept civil
la Facultatea de Drept – Universitatea
Transilvania din Brașov, avocat, specialist în
drept comercial
Asistent universitar, Drept Internațional Public
(2009-2011), Facultatea de Drept, Universitatea
București, avocat
avocat, practician expert în reorganizare şi
lichidare

doctor în drept, profesor universitar în drept
procesual civil la Facultatea de Drept a
Universității Titu Maiorescu, avocat
doctor în drept, profesor universitar dreptul
proprietăţii intelectuale şi drept financiar şi
fiscal, director departament drept privat, avocat,
consilier în proprietate industrială
conferenţiar univ. dr. la Univ. Danubius din
Galaţi, specialist în drept comercial, dreptul
comerţului internaţional, avocat, lector în cadrul
Institutului Naţional de Pregătire Profesională a
Avocaţilor - centrul teritorial Galaţi, mediator,
vicepreşedintele Centrului de Mediere Galaţi
specialist în drept comercial, fost judecător la
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

doctor în drept, avocat, arbitru la Curtea de
Arbitraj din cadrul Camerei de Comerț și
Industrie Brașov, lector universitar la Facultatea
de Drept a Universității Transilvania din Brașov
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80.

Cătălin-Silviu Săraru
- Bucureşti -

81.

Lucian Bernd Săuleanu
- Craiova -

82.

Eusebiu Săvescu
- Bucureşti –

83.

Ioan Schiau
- Braşov -

84.

Ruxandra Serescu
- Constanţa -

85.

Andreea Nicoleta Simulescu
- București -

86.

Dan Alexandru Sitaru
- Bucureşti -

doctor în drept, lector universitar dreptul
afacerilor şi drept administrativ, avocat,
preşedinte al Societăţii de Ştiinţe Juridice şi
Administrative, membru al Societăţii de
Legislaţie Comparată din Paris, redactor-şef al
revistei Tribuna Juridică, specialist în contracte
administrative (achiziţii publice, concesiuni),
dreptul public al afacerilor, urbanism, energie şi
resurse naturale
doctor în drept, conferenţiar universitar, dreptul
societăţilor, Facultatea de Drept şi Ştiinţe
Sociale, Craiova, avocat
doctor în drept, specialist în drept comercial şi
dreptul internaţional privat

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
doctorand în drept internaţional privat,
vicepreşedinte al Curţii de Arbitraj Comercial şi
Maritim de pe lângă Camera de Comerţ,
Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa,
director al Direcţiei Juridice şi Arbitraj în cadrul
Camerei de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi
Agricultură Constanţa, mediator
avocat, membru al Chartered Institute of
Arbitrators (MCIArb), specialist în arbitraj intern
și internațional (ICC Advanced Arbitration
Academy Certificate), specialist în drept civil, în
drept comercial intern și internațional, în dreptul
construcțiilor - contracte FIDIC.
doctor în drept, lector universitar la disciplina
Instituții de Drept al Afacerilor, avocat

10

87.

Dragoş-Alexandru Sitaru
- Bucureşti -

88.

Manuela Sîrbu
- București -

89.

Ileana M. Smeureanu
-Paris -

90.

Liviu Stănciulescu
- Bucureşti -

91.

Andreea-Teodora Stănescu
- Bucureşti -

92.

Bogdan Codruț Stănescu
- București -

93.

Șerban-Alexandru Nicolae
Stănescu
- Bucureşti -

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 drept, avocat, specialist în drept
comercial, lector universitar la disciplina
“Soluționarea alternativă a litigiilor”, Facultatea
de Drept, Universitatea Titu Maiorescu,
București, mediator, practician în insolvență.
doctor în drept, asistent universitar în cadrul
studiilor doctorale (2005-2008)
doctor în drept, profesor universitar, drept civil,
Facultatea de Drept, Universitatea Nicolae
Titulescu, membru al Secției Jurisprudențiale a
Curții de Conturi, avocat
doctor în drept, conferențiar universitar, doctor in
drept, conferențiar universitar la Facultatea de
Drept a Universității din Bucureşti la disciplinele
drept comercial si dreptul transporturilor, avocat
doctor în drept, specialist în drept comercial,
mediator, specialist în acordare ajutoare de stat
doctor in drept, conferențiar universitar la
Facultatea de Drept a Universității din Bucureşti
la disciplinele arbitraj comercial, drept
internațional
privat,
dreptul
comerțului
internațional, avocat

11

94.

95.

- Bucureşti -

doctor de dreptul afacerilor şi drept societar,
profesor universitar, director Departament de
Drept al Academiei de Studii Economice
Bucureşti, avocat

Cristiana Irinel Stoica

doctor în dreptul comerțului internațional, avocat

Camelia Florentina Stoica

- Bucureşti 96.

Alexandru Suciu
- Sibiu -

97.

Daniel-Mihail Şandru
- Bucureşti -

98.

Mariana Brânduşa Ştefănescu
- Bucureşti -

99.

Victor Tănăsescu
- Bucureşti -

100.

Brânduşa Oana Teleoacă
Vartolomei

doctor în drept, avocat, specialist în drept
procesual, litigii între profesionişti şi litigii civile
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
doctor în drept, avocat, conferenţiar universitar la
Departamentul de Drept din cadrul Academiei de
Studii Economice Bucureşti

- Bucureşti 101.

Camelia Toader
- Bucureşti -

102.

Luminiţa Tuleaşcă
- Bucureşti -

fost judecător, Curtea de Justiție a Uniunii
Europene, Profesor de Drept civil, Drept
european al contractelor, Dreptul UE și arbitraj
la Universitatea din București, Facultatea de
Drept, Departamentul de drept privat
doctor în drept, avocat, conferenţiar universitar,
predă dreptul comercial, dreptul comerțului
internațional și drept societar, specializată în
drept
comercial,
dreptul
comerțului
internațional,
achiziții
publice,
dreptul
construcțiilor, dreptul contractelor – inclusiv
FIDIC, drept internațional privat, drept european,
arbitraj comercial internațional și dreptul
insolvenței, Vice-Președinte al Institutului
Român de Drept Comercial, formator la
Institutul Național de Pregătire Profesională a
Avocaților – disciplinele drept civil și drept
procesual civil, membru al Consiliului Național
de Integritate.
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103.

Nicoleta Țăndăreanu
- București –

104.

Edwina Udrescu
- Bucureşti -

105.

Dana Iarina Vartires
- București -

106.

Cosmin-Cristian Vasile
- Bucureşti -

107.

108.

Fost judecător la Înalta Curte de Casație și
Justiție. Formator/expert la Institutul Național al
Magistraturii. Membru în consiliul științific al
Institutului Național de Pregătire a Practicienilor
în Insolvență.
avocat, MSc, FCIArb (Fellow al Chartered Institute
of Arbitrators), specialist în dreptul construcțiilor
(inclusiv contracte FIDIC), infrastructură,
concesiuni, PPP;

doctor în drept, fost judecător la Înalta Curte de
Casație și Justiție avocat înscris în tabloul
avocaților din Baroul București
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)

- Bucureşti -

doctor în drept, profesor universitar la
Facultatea de Drept – Universitatea București,
senator, membru al Curții de Conturi (20082017), avocat

Maria Veriotti

avocat, specialist în drept comercial şi maritim

Verginia Vedinaș

- Bistrița 109.

Nasty Marian Vlădoiu
- București -

110.

Marin Voicu
- Bucureşti -

doctor în drept, avocat, profesor universitar la
Facultatea de Drept - Universitatea Transilvania
din Brașov, specialist în drept public, drept
diplomatic și consular, relații internaționale,
Președintele Uniunii Camerelor de Comerț
Bilaterale din România, Chairman al
International Union of Bilateral Chambers of
Commerce and Industry, Director al Centrului de
Studii Juridice și Diplomatice – Universitatea
Transilvania din Brașov
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
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111.

Călin-Andrei Zamfirescu
- Bucureşti -

112.

Cristina Elisabeta Zamșa
- Bucureşti –

113.

Augustin Zegrean
- București -

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
doctor în drept, conferențiar universitar,
Facultatea de Drept – Universitatea București,
avocat
avocat, specialist în drept comercial, fost
judecător,
fost
președinte
al
Curții
Constituționale

14

ARBITRI STRĂINI
1.

Jose Maria Alonso

specialist în litigii cu privire la aspecte de
drept comercial şi civil în contracte şi
convenţii, partener coordonator în cadrul
J&A Garrigues între 2000 şi 2009, în
prezent conduce echipa de arbitraj
internaţional a firmei.

Spania

2.

Antolín Fernández
Antuña

Arbitru și avocat specializat în arbitraj
international și ICSID, inspector de drept
financiar și fiscal

Spania

3.

Ashwinie Bansal

avocat

4.

Willem van Baren

Arbitru independent, președinte al
Institutului de Arbitraj Olandez, ajutor de
Judecător Curtea de Apel din Haga

Olanda

5.

Alexander J. Belohlavek

doctor în drept, profesor universitar de
drept privat internațional și Drept
Comunitar la Facultatea de Drept –
Universitatea Masaryk, președinte al
Asociației Internaționale a Juriștilor din
Washington, atorney-at-law

Cehia

6.

Klaus Peter Berger

vicepreşedinte al Institutului German de
Arbitraj

Germania

7.

Daniel Busse

doctor în drept, profesor universitar de
legislaţie arbitrală, avocat

Germania

8.

Philippe Cavalieros

Avocat

9.

Silvy Chernev

preşedinte al Curţii de Arbitraj Comercial
Internaţional de pe lângă Camera de
Comerţ şi Industrie a Bulgariei

Bulgaria

10.

Yuliya Chernykh

avocat, lector universitar la Universitatea
Naţională Kiev, membru CIArb

Ucraina

11.

Bernando Cremades

doctor în drept, avocat

Spania

12.

Gabriele Crespi Reghizzi doctor în drept, profesor universitar de
drept comparat

13.

Tanner Dedezade

avocat, expert FIDIC

India

Franța

Italia
Regatul Unit
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14.

Scott Donahey

doctor în drept, profesor universitar,
avocat,
specialist
în
proprietate
intelectuală

S.U.A.

15.

Elena Drobot

avocat, mediator, membru CIArb

Ucraina

16.

Marcel Fontaine

doctor în drept, profesor emerit la
Facultatea de Drept a Universităţii
Catolice din Louvain, doctor honoris
causa al Universităţilor din Montpellier I,
Geneva, Bourgogne şi Paris I Panthéon –
Sorbonne

Belgia

17.

Emmanuel Gaillard

profesor de drept Universitatea Paris XII,
membru al ICCA, preşedinte al
Comitetului
Internaţional
Arbitral,
Asociaţia Internaţională de Drept
(1989-1996)

Franţa

18.

Lilia Gribincea

doctor în drept, conferenţiar universitar la
Facultatea de Drept, Universitatea de Stat
din Moldova, specialist în dreptul
comerţului internaţional, dreptul afacerilor
al Uniunii Europene, dreptul bancar,
contracte
comerciale
internaţionale, Arbitru numit din partea
Republicii Moldova în conformitate cu
articolul 464 din Acordul de asociere între
Uniunea Europeană și Comunitatea
Europeană a Energiei Atomice și statele
membre ale acestora, pe de o parte și
Republica Moldova, pe de altă
parte, Arbitru la Curtea de Arbitraj
Comercial Internaţional de pe lângă
Camera de Comerţ şi Industrie a
Republicii Moldova, Avocat, Mediator.

Republica Moldova

19.

Matthew Gearing

specialist în arbitraj internaţional, avocat
partener la Allen & Overy LLP

Marea Britanie

20.

Beata Gessel-Kalinowska doctor în ştiinţe juridice, avocat, consilier
vel Kalisz
juridic specialist în dreptul afacerilor, în
tranzacţiile de fuziuni şi achiziţii,
preşedintele Curţii de Arbitraj Leviatan

21.

Leon Kopecky

avocat

22.

Erlend Haaskjold

Arbitru
internațional,
membru
Norvegian Supreme Court Bar

Polonia

Austria
al

Norvegia
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23.

Heiko Alexander Haller

avocat

Germania

24.

Ben Hamida

profesor de drept la Universitatea ParisSaclay (Evry-Val d'Essonne), arbitru,
expert și consilier în procese pe regulile
ICSID, ICC, OHADA și ad-hoc.
Specializat pe dreptul afacerilor și
comercial, dreptul investițiilor, dreptul
internațional,
soluționarea
litigiilor
investitor-stat și arbitraj.

Franța

25.

Arthur David Harverd

membru al Chartered Institute of
Arbitrators (fost preşedinte) şi al Curţii de
Arbitraj Internaţional din Londra (LCIA)

Marea Britanie

26.

Elisabeth Hoffmann

doctor în drept, avocat, Bruxelles, membru
al DIS (Institutul German de Arbitraj) şi
membru al CEPANI (Centrul Belgian de
Arbitraj, Bruxelles), preşedinte al
Asociaţiei Europene a Avocaţilor

Belgia

27.

Hans Van Houtte

profesor de drept la Institutul de drept
comercial internaţional din Belgia

Belgia

28.

Veeraraghavan
Inbavijayan

avocat, director CIArb India, mediator

India

29.

Dany Khayat

avocat

Franța

30.

Ioana Knoll-Tudor

doctor în drept, profesor de dreptul francez
al afacerilor la Facultatea de Drept –
Universitatea ELTE (Budapesta), arbitru
în cadrul Pre-moots în Paris și Budapesta

Franța

31.

Konstantinos Kerameus

profesor de Drept procedural civil la
Facultatea de Drept a Universităţii din
Atena (din 1982), director al Institutului
Elen pentru Drepturi Internaţionale

Grecia

32.

Bohuslav Klein

preşedintele Curţii de Arbitraj de pe lângă
Camera Economică şi de Agricultură a
Republicii Cehe

Cehia

33.

Alexander Komarov

doctor în drept, profesor universitar,
preşedintele Curţii de Arbitraj Comercial
Internaţional de pe lângă Camera de
Comerţ şi Industrie a Federaţiei Ruse

Rusia

34.

Christian Konrad

avocat, doctor în drept

Austria
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35.

Toby Landau

absolvent al Universităţii Oxford , master
în drept, membru al LCIA

Marea Britanie

36.

Le Bars Benoit

Ph.D.,
Professor
of
International
Arbitration Law and International
Corporate Law (France & USA),
Managing & Founding Partner Lazareff
Le Bars (France), Arbitrator at the
International Court of Arbitration of the
ICC , Member and Country Representative
for France in the ICC Commission on
Arbitration and ADR, Arbitrator on the list
of the London Court of International
Arbitration (LCIA), Member grade CIArb
(The
Chartered
Institute
of
Arbitrators), Member of the International
Arbitration Council (CPR), Admitted on
the list of arbitrators for ASA (Swiss
Arbitration Association), Admitted on the
list of arbitrators of the CCJA arbitration
institute (Common Court of Arbitration
for OHADA law), Admitted on the list of
arbitrators
for
Kigali
Arbitration
Center, Member of the European
Arbitration
Center
(EAC)
Bruxelles/Kiev, Member of the Center for
Mediation of Paris (CMAP) - nomination
on the arbitrators’ list, Member of the
International
Arbitration
Institute
(IAI), Member of the French Arbitration
Association (AFA)

Franța

37.

Sergej Lebedev

doctor în drept, profesor universitar,
preşedintele Comisiei de Arbitraj Maritim
de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie
a Federaţiei Ruse

Rusia

38.

Christoph Liebscher

doctor în drept, partener la firma de
avocatură Wolf Theiss, lector (arbitraj
comercial internaţional) la Universitatea
din Salzburg, arbitru de pe Lista de arbitri
a Curţii de Arbitraj de pe lângă Camera
Economică a Republicii Cehe şi Camera
de Agricultură a Republicii Cehe

Austria

39.

Junhai Liu

profesor universitar la Facultatea de Drept
a Universităţii Renmin din China, arbitru
pe Listele Comisiei pentru Arbitraj
Economic şi Comercial VIAC, KLRCA

China
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40.

Filip De Ly

profesor de drept, Universitatea Erasmus
din Rotterdam, expert în domeniul
dreptului internaţional al afacerilor,
contractelor internaţionale şi arbitraj
comercial internaţional

Olanda

41.

Habib Malouche

preşedinte al Consiliului Mediteranean de
Arbitraj

Tunisia

42.

Alexandr Mareš

doctor în drept, avocat

43.

Markian Malskyy

Avocat, consul onorific al Austriei la
Liov, arbitru internațional specializat în
domeniul energiei, imobiliarelor, fiscal și
vamal, investiții în relații corporative.

44.

Paolo Marzolini

avocat

45.

Zannis Mavrogordato

avocat la Twenty Essex, Londra

46.

Mark Meyer

doctor în drept, profesor universitar,
avocat

S.U.A.

47.

Nathalie Meyer Fabre

avocat

Franța

48.

Alexis Mourre

doctor în drept, avocat

Franţa

49.

Jean-Claude Najar

avocat în Baroul Paris, fost vicepreședinte
al LCIA, mediator CMAP, specialist în
arbitrajul internațional (ICC, LCIA,
ICSID, SCC, Camera de Comerț și
Industrie din Geneva, IATA)

Franţa

50.

Ilya Nikiforov

Managing Partner la Egorov, Puginsky,
Afanasiev & Partners, avocat, arbitru
SIAC, VIAC, LCIA, ICDR, AIAC,
HRIAC.

Rusia

51.

Piotr Nowaczyk

doctor în drept, avocat, preşedintele Curţii
de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ
Polonă

Polonia

52.

Carmen Núñez-Lagos

avocat, partener în cadrul societăţii Hogan
Lovells (Paris), preşedintele Comitetului
Spaniol de Arbitraj, membru al Comisiei
de Arbitraj a ICC

Spania

53.

Catherine Schroeder
Paillard

avocat

Franța

Cehia
Ucraina

Italia
Regatul Unit
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54.

Raluca Papadima

avocat membru al barourilor New York,
Paris și Bucuresti, profesor asociat la
Universitatea din București (Facultatea de
Drept și Facultatea de Administrație și
Afaceri) și la Colegiul Juridic FrancoRomân de Studii Europene, specialist în
drept comparat, drept european și drept
comercial

SUA/Franța/România

55.

Constantine Partasides

asociat senior la Fresfields Bruckhaus
Deringer LLP – Paris, avocat

Marea Britanie

56.

Paolo Michele Patocchi

profesor de drept comercial, avocat
partener la firma Lenz & Staehelin din
Elveţia

Elveţia

57.

Jan Paulsson

doctor în drept, profesor universitar de
drept comercial

Franţa

58.

Olena Perepelynska

membru
CIArb,
al
Asociaţiei
Internaţionale a Barourilor, al Grupului
Tinerilor arbitri al LCIA, arbitru pe lista
Curţii de Arbitraj Comercial Vilnius, al
Centrului Mexican de Arbitraj, al Curţii de
Arbitraj de pe lângă Asociaţia Băncilor
Ucrainene, avocat

Ucraina

59.

Natasha Peter

avocat

60.

Irina Adriana Pongracz

Juris Doctor (US), avocat membru al
barourilor Paris și București, specialist în
arbitrajul comercial internațional și în
domeniul
construcțiilor,
arbitrajul
investițiilor, arbitru la Curtea de Arbitraj
Internațională a CCI din Paris, Membru al
Chartered Institute of Arbitrators
(MCIArb) și al Dispute Resolution Board
Foundation (DRBF)

Franța/România/SUA

61.

Dumitru Postovan

preşedintele Curţii de Arbitraj Comercial
Internaţional de pe lângă Camera de
Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova

Republica Moldova

62.

Hilmar Raeschke-Kessler avocat, profesor onorific la Universitatea
din Cologne

63.

Andreas Reiner

doctor în drept, avocat

Franța

Germania
Austria
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64.

José Rosell

avocat partener, Hughes Hubbard & Reed
LLP, arbitru pe lista ICC, LCIA, VIAC,
CEPANI, Centrului pentru Arbitraj
Internaţional Hong Kong, CIArb, ASA

Spania

65.

Mauro Rubino
Sammartano

preşedintele Curţii Europene de Arbitraj
Milano, avocat

Italia

66.

Ashok Sancheti

avocat,
membru
al
Asociaţiei
Internaţionale a Barourilor, ICC, al
Consiliul de Arbitraj al Indiei

India

67.

Christopher Seppala

specialist
în
arbitraj
comercial
internaţional şi membru al Comitetului
Francez de Arbitraj, al Institutului Indian
de Arbitraj şi al Asociaţiei Elveţiene de
Arbitraj

Franţa

68.

Matthias Scherer

avocat, partener la firma elveţiană de
avocatură LALIVE

Elveţia

69.

Barbara Helene Steindl

avocat, membru LCIA, membru CIArb,
membru ArbAut

Austria

70.

Evangelos Vassilakakis

doctor în drept internaţional privat,
profesor universitar de drept internaţional
privat, avocat, fost judecător

Grecia

71.

Gerold Zeiler

specialist
în
arbitraj
comercial
internaţional,
avocat,
partener
la
Schönherr Rechtsanwälte GmbH

Austria

72.

Galina Zukova

avocat, lector la Universitatea
Versailles Saint-Quentin

Letonia

din
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LISTA DE SUPRAARBITRI
valabilă de la 1 ianuarie 2022
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.

Constantin Brânzan
- București -

8.

Traian Cornel Briciu
- Bucureşti -

9.

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, avocat, fost judecător la Secţia
Comercială a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie
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
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10.

Olimpiu Crauciuc
- Bucureşti -

11.

Sorin-Virgil David
- Bucureşti -

12.

Ştefan Deaconu
- Bucureşti -

13.

Claudiu Constantin Dinu
- București -

14.

Gheorghe Florea
- Bucureşti -

15.

Cristina Ioana Florescu
- Bucureşti -

16.

Despina Maria Fruth Oprişan
- Bucureşti -

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, avocat specialist în drept
comercial, lector universitar
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

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

- Bucureşti 21.

Florian Nițu
- Bucureşti -

22.

Bazil Alexandru Oglindă
- Bucureşti -

23.

Sorina Olaru
- București -

membru al Colegiului Curţii de Arbitraj,
doctorand în drept transnațional, 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.

Adrian Rațiu
- București -

27.

Viorel Roş
- Bucureşti -

28.

Ana Alexandrina Savin
- Bucureşti -

29.

Eusebiu Săvescu
- Bucureşti –

30.

Ioan Schiau
- Braşov -

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
doctor în drept, profesor universitar de drept civil
la Facultatea de Drept – Universitatea
Transilvania din Brașov, avocat, specialist în
drept comercial
avocat, practician expert în reorganizare și
lichidare
doctor în drept, profesor universitar dreptul
proprietăţii intelectuale şi drept financiar şi
fiscal, director departament drept privat, avocat,
consilier în proprietate industrială
specialist în drept comercial, fost judecător la
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
doctor în drept, specialist în drept comercial şi
dreptul internaţional privat
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
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31.

Dragoş-Alexandru Sitaru
- Bucureşti -

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

32.

Cristiana Irinel Stoica

doctor în dreptul comerţului internaţional, avocat

33.

Daniel-Mihai Şandru

doctor în drept, cercetător ştiinţific, specialist în
dreptul comerţului internaţional

- Bucureşti 34.

Mariana Brânduşa Ştefănescu
- Bucureşti -

35.

Victor Tănăsescu
- Bucureşti -

36.

Dana Iarina Vartires
- București -

37.

Cosmin-Cristian Vasile
- Bucureşti –

38.

Maria Veriotti

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
doctor în drept, fost judecător la Înalta Curte de
Casație și Justiție avocat înscris în tabloul
avocaților din Baroul București
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 -
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39.

Marin Voicu
- Bucureşti -

40.

Călin-Andrei Zamfirescu
- Bucureşti -

41.

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

Arbitrii de pe lista arbitrilor străini
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