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CURRICULUM VITAE 

 

Nume    Gheorghe PIPEREA 

 

Grad didactic  Profesor universitar doctor (Departamentul de drept privat), Universitatea din Bucuresti,  

   Facultatea de Drept  

 

Studii   Licenţa în drept, Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti (1990-1994) 

Diplomă de Master in Dreptul Afacerilor, Facultatea de Drept, Universitatea din Bucuresti 

(1994 - 1995) 

Diplomă a Institutului Franco-Român de Dreptul Afacerilor Nicolae Titulescu – Henri 

Capitant, co-gestionat de Universitatea din Bucuresti și Universitatea Sorbona I, Paris, 

Pantheon, cursuri în limba franceză (1994 – 1995) 

Institutul Naţional al Magistraturii (1994 – 1995) 

Şcoala de Avocaţi din Paris (1999) 

Diplomă de doctor în drept, Universitatea Sorbona I, Paris, calificativ maxim (1998-2005) 

 

Diplomă de doctor în drept, Facultatea de Drept, Universitatea din București (1998 – 2005), 

calificativ maxim 

 

Activitate didactică Titular al cursurilor de Drept comercial român, Dreptul transporturilor și Protecția 

Consumatorului în cadrul Facultății de Drept a Universitații din București,  

şi academică Titular al cursului de Proceduri de insolvență din cadrul programului de studii de master 

Dreptul afacerilor al Universității din București 

Carti publicate: 

Obligațiile și răspunderea administratorilor societăților comerciale, ed.All Beck, 

Bucuresti, 1998 

Societățile comerciale, piața de capital, acquis comunitar, ed.All Beck, Bucuresti, 2005 

Curs de dreptul transporturilor, ed. All Beck, Bucuresti, 2005 

Legea Societăților Comerciale- Comentariu pe articole, publicat in 5 ediții, ed. C.H.Beck, 

București, 2001, 2002, 2006 (in co-autorat cu St.Cărpenaru, C. Predoiu, S. David), 2009, 2017 

(in co-autorat cu St. Cărpenaru, S. David) 

Insolvența: legea, regulile, realitatea, Ed. Wolters Kluwer, București, 2008 

Drept comercial, vol. I 2008, vol. II, 2009, Editura C.H.Beck 

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, Editura C.H.Beck, 2011 
 

Noul Cod civil, Comentariu pe articole, coord. Fl. A Baias, Editura C.H. Beck, 2012 

 

Noul Cod civil, Comentariu pe articole, coord. Fl. A Baias, Editura C.H. Beck, 2014 

 

Drept comercial. Întreprinderea, Editura C.H. Beck, 2012 

 

Noul Cod de procedură Civilă, Note-Corelații-Explicații, Editura C.H.Beck, 2012 

 

Noul Cod civil, Comentariu pe articole, Editura Hamangiu, 2012, 

 

Codul Insolvenței, Note-Corelații-Explicații, Editura Hamangiu, 2017 
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Protecția Consumatorilor în contractele comerciale, Editura C.H.Beck, 2018 

 

Contracte și obligații comerciale, Editura C.H.Beck, 2019 

 

Articole, selectiv: 

Falimentul în dreptul internațional privat, în Revista de drept comercial nr.1/1996 și  

nr. 5/1996 

 

În legătură cu aplicabilitatea procedurii reorganizării și lichidării judiciare în unele situații 

speciale, în Revista de Drept Comercial nr.7-8/1996 

 

   Dreptul aplicabil societăților comerciale de stat, în Juridica nr. 3-7, nr. 9/2000 

 

   Natura juridică a societății comerciale unipersonale, în Revista de drept comercial 

   nr. 4/2000 

 

   Societatea creată de fapt, în Juridica nr. 2/2000 

 

   Despre modificările legii falimentului, în Revista de drept comercial nr. 9/2000 

 

Notă la deciziile Curții Supreme de Justiție nr. 1897/2000 si nr. 3208/2000, în Pandectele 

Romane nr.4/2001 

 

Despre simplificarea procedurii de înregistrare și autorizare a funcționarii societăților 

Comerciale, în Pandectele române nr. 1/2002 

 

Explicațiile și critica noii legislații a falimentului, în Pandectele române nr. 5/2002 

 

Interesul public și privilegiile fiscului, în Revista română de drept al afacerilor nr. 6/2003, 

precum și în Tribuna Economică din august 2003 

 

Protecția investitorilor în legislația românească a valorilor mobiliare, în Revista română de 

drept al afacerilor nr. 9/2003 

 

Corporate Governance, în Pandectele române nr. 2/2004; o variantă prescurtată a acestui 

articol a fost publicată și în Analele Universității Bucuresti, în 2004; 

 

Circulația juridică a valorilor mobiliare, în Curierul judiciar nr. 5/2004 

 

Insolvența transfrontalieră, în Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 5/2006 

 

Faliment, drept maritim și arbitraj. Comentariul Deciziei nr. 3556/2006 a ÎCCJ, secția 

Comercială, în Revista română de drept al afacerilor nr .3/2008, în colaborare cu Cristina 

Zamșa 

 

Regimul juridic al transparenței fiscale, în Curierul Fiscal nr. 2/2007 

 

Procedura insolvenței ca proces civil (Revista Română de Drept al Afacerilor), partea a III-a, a 

IV-a, a V-a 

 

Controlul managementului prin adunarea generaă și prin demersurile individuale ale  

Acționarilor, în Curierul Judiciar nr. 10/2007 

 

Supraîndatorarea particularilor și falimentul, în Suplimentul I/2007 al Revistei pandectele  

Române, noiembrie 2007, la Conferința de Drept Bancar, organizată de Universitatea de  

Vest din Timișoara și Asociația Consilierilor juridici din Sistemul Financiar Bancar. 
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Despre persoane publice și daunele lor morale, în Curierul Judiciar nr. 1/2008 

 

Protecția consumatorilor în contracte comerciale, în Revista română de drept al afacerilor  

Nr. 4/2008 

 

Modelele și procedurile de prevenție a insolvenței, în suplimentul revistei de drept al afacerilor 

Nr. II/2008 

 

Insolvența instituțiilor publice. Consecințe față de alegeri, în Curierul judiciar nr. 5/2008 

 

 Despre protectia tribunalului pentru simplii particulari aflati in  situatie de insolventa, în 

 Curierul judiciar nr. 2/2009 

 

 Insolventa persoanelor fizice. O reglementare ce se lasa asteptata, în Curierul fiscal nr. 

12/2009 

 

Procedurile de salvgardare a intreprinderilor aflate in dificultate, Revista Romana de Drept al 

Afacerilor nr. 1/2010 

 

IXID, în Curierul Judiciar nr. 7/2015 

 

Câteva reflecţii şi scurte comentarii asupra Legii insolvenţei consumatorilor, Revista Română 

de Drept al Afacerilor nr. 10 din anul 2015 

 

Taxare inversă cu TVA. Facilităţi de TVA la vânzare în programul ,,Prima Casă”. ,,De-

registrarea” ca platitor de TVA (coautor), în Curierul Judiciar nr. 8/2016 
 

O lege de speriat: legea dării în plată, în Curierul Judiciar nr. 4/2016 

 

Nulitatea absolută a unei hotărâri AGA poate fi invocată de asociaţii care s-au abţinut sau 

care au votat pentru adoptarea hotărârii*, în Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 2 din 

anul 2016  

 

Contractul de facilitate de credit şi cardul de debit, surse de haos în afaceri, în Revista 

Română de Drept Privat nr. 2 din anul 2017 

 

Caracterele sacrificial, colectiv, concursual şi necesar în procedura insolvenţei, în Curierul 

Judiciar nr. 7/2017 
 

 

   Educatie si formare : 

   CONFERINTE SI SEMINARII: 

 

În perioada 13-17 martie 1995: lucrările celei de-a III-a sesiuni, organizate la București de 

Institutul Internațional pentru Drepturile Omului „Rene Cassin” – Strassbourg, în colaborare 

cu Facultatea de drept a Universității din București, cu Institutul Național pentru pregătirea și 

perfecționarea magistraților și cu concursul Consiliului Europei. 

 

Seminar pentru formarea de experți români în domeniul integrării europene, organizat la 

Bruxelles de Comisia Europeană si Fundația Naumann (2000) 

 

Seminar pentru formarea de avocați specializați în domeniul acquis-ului comunitar, organizat 

la Salonic, de Consiliul Barourilor și al societăților de avocați din țările Uniunii Europene 

(CCBE) (2000) 

 

Seminar pentru formarea unei rețele de formatori pentru pregătirea profesională a avocaților 

în domeniul dreptului comunitar european, organizat la Ankara de CCBE (2002) 

https://sintact.ro/#/publication/151009850?keyword=Gheorghe%20Piperea&cm=SREST
https://sintact.ro/#/publication/151010386?keyword=Gheorghe%20Piperea&cm=SREST
https://sintact.ro/#/publication/151010386?keyword=Gheorghe%20Piperea&cm=SREST
https://sintact.ro/#/publication/151011806?keyword=Gheorghe%20Piperea&cm=SREST
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Conferința internațională „Politica și legislația fiscală românească, din punctul de vedere al 

economiei funcționale de piață”, organizata de Uniunea Internațională a Avocaților (UIA), 

București (2003) 

 

Conferința „Dreptul afacerilor” 14 ediții, 2005 -2018, organizată de SCA Piperea și Asociații 

și Facultatea de Drept din București  

 

Conferința Internațională „Profesia legală, competiția și piața” organizată de Consiglio 

Nazzionale Firense, Roma (2005) 

 

Conferința „Proiectul de Directivă referitoare la unele aspecte ale medierii în materie civilă 

și comercială” organizata de UIA, Forumul centrelor de mediere, București  (2005) 

 

Conferința „Societățile comerciale în contextul globalizării” aprilie 2006, organizată de 

Universitatea de Vest din Timișoara și de SIF Transilvania SA 

 

Conferința Real Estate Insight Convention,  2007, organizată de Ziarul Financiar 

 

Conferința „Drept bancar” organizată la fiecare 2 ani, alternativ, 2007-2017, de Asociația 

Consilierilor Juridici din Sistemul financiar bancar împreuna cu: 

 Universitatea de Vest din Timișoara  

 Universitatea Babeș Bolyai din Cluj Napoca  

 

Congresul anual INSOL Europe,  2008-2011 

 

Congresul mondial UIA-  octombrie 2008, Secțiunea Dreptul Transporturilor: „Introducere în 

dreptul român al transporturilor aerian-terestru-maritim 

 

Conferința organizată de Consiliul Național Francez al Administratorilor și Lichidatorilor 

Judiciari – speaker cu tema: Supraîndatorarea persoanelor fizice din Europa, între 

nedescriminare și principalul liberei circulații a persoanelor, serviciilor și capitalurilor – 

Bruxelles (2011) 

 

Seminarul cu tema: Societățile comerciale la interferența dintre dreptul național, dreptul 

Uniunii Europene și practica judiciara. Impactul Noului Cod Civil, organizat de Camera de 

Comert, Industrie, Navigatie si Agriculturii Constanta, Constanta (2011) 

 

Conferința națională Avocatura și Mediul de Afaceri. Impactul Noului Cod Civil, organizată 

de Baroul Vâlcea, speaker cu tema: Limitele economice ale libertății de a contracta, Râmnicu 

Vâlcea (2011) 

 

Conferința Parteneriat public-privat organizată de Ambasada Canadei, speaker cu tema: 

Parteneriatul public-privat: abordare juridică pentru fundamentarea succesului economic 

(2012) 
 

Conferinţa Internaţională de Drept bancar, cu tema ʺProbleme juridice de actualitate în 

domeniul financiar-bancarʺ, organizată de Asociația Consilierilor Juridici din Sistemul 

Financiar Bancar și Asociația Europeană pentru Drept Bancar și Financiar – România, 

împreună cu Universitatea Creștină ʺDimitrie Cantemirʺ și Wolters Kluwer România,  2015 
 

Conferința internațională „Codul civil român: văzut din interior – văzut din exterior”, 

organizată de Facultatea de Drept a Universității din București, Institutul Juriscope, Asociația 

„Henri Capitant” - grupul român a prietenilor culturii juridice franceze și Colegiul juridic 

franco-român de studii europene  

 

 



 5 

Conferința de drept bancar, ediția a 5-a, 2016, organizată de Facultatea de Drept din cadrul 

Universităţii de Vest din Timişoara şi Asociaţia Europeană pentru Drept Bancar şi Financiar – 

România (AEDBF–România) 

 

Conferința de drept bancar, ediția a 6-a, 2017, organizată de Facultatea de Drept din cadrul 

Universităţii de Vest din Timişoara şi Banca Națională a României 

 

Conferinta Nationala de Drept Comercial, organizata anual la Cluj Napoca, respectiv 

Timisoara, (2011-2018)  

 

Conferința „Dreptul românesc la 100 de ani de la Marea Unire”, organizată de Facultatea de 

drept a Universitatii din Bucuresti 

 

Conferința internațională „Codul de procedura civila român: văzut din interior – văzut din 

exterior”, organizată de Facultatea de Drept a Universității din București, Institutul Juriscope, 

Asociația „Henri Capitant” - grupul român a prietenilor culturii juridice franceze și Colegiul 

juridic franco-român de studii europene, 2018 

 

Legi dezbatute si elaborate: 

 

Legea de modificare a Legii nr. 64/1995 privind reorganizarea judiciară şi falimentul (legea 

de modificare a primit nr. 149/2004), autor al unui număr de 10 amendamente 

 

Modificarea legii societatilor comerciale (Legea nr.31/1990), expert roman desemnat de catre 

Ministerul Justitiei (1999, 2006). 

 

Statutul profesiei de avocat, coautor (2004) 

 

Legea concordatului preventiv, autor al proiectului de lege (2005 – 2006, 2008) 

 

O.U.G. privind organizarea profesiei de practician in insolventa, autor al proiectului O.U.G. 

(2006) 

 

Legea insolventei, autor al unui numar de 40 de amendamente (2005 – 2006) 

 

Legea darii in plata nr.77/2016 
 

Proiect pentru modificarea OG nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi 

penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-

fiscale în domeniul bancar 

 

Proiect pentru modificarea legislației referitoare la operațiunile de leasing 

 

Proiect pentru modificarea legislației bancare 

 

 

Alte activităţi  Judecător, Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti (1994-1996)  

profesionale 
Avocat, Baroul Bucuresti (1996 -prezent)  

 

Practician in insolventa (2001- prezent) 
 

Membru al echipei editoriale-colegiul de onoare al Revistei Române de Drept al Afacerilor 

Implicarea în inițierea de parteneriate cu Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență și cu 

Institutul Național de pregătire al practicienilor în insolvență 
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Participarea, în calitate de profesor al Facultății de drept, Universitatea din București, la o serie 

de conferințe organizate în domeniul juridic 

 

Participarea, în calitate de profesor al Facultății de drept, Universitatea din București, în 

comisii de doctorat la Facultatea de drept, din cadrul Universității de Vest din Timișoara, din 

cadrul Universității Babeș-Bolyai, din cadrul Universității din Craiova, din cadrul Universității 

Nicolae Titulescu, Universității Româno-Americane, Academiei de Studii Economice, precum 

și din cadrul Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne și Université Paris 2 Panthéon- Assas 

 

 

Organizatii Societatatea Profesionala de Practicieni in Insolventa RomInsolv SPRL (RomInsolv 

Consulting SRL), administrator  (2001 –prezent) 

profesionale Uniunea Nationala a Practicienilor in Insolventa din Romania, vicepresedinte (2004- 2016) 

Consiliul Baroului Bucuresti,  membru (2007-2009) 

 

INSOL EUROPE (membru in Comitetul de Conducere, 2009 – 2015) 

Asociatia pentru protectia consumatorilor Parakletos, Presedinte 

 

Premii şi distincţii           Premiul ”Avram Iancu”, acordat de Baroul Dolj, pentru activitatea profesională merituoasă, în 

anul 2016 

 

Premiul ”I.L. Georgescu”, acordat de Uniunea Juriștilor din România, în anul 2018. 

Limbi străine  franceza – foarte bine,  engleza –foarte bine 

Contact  Facultatea de drept, Universitatea din Bucureşti,  Catedra de Drept privat 

bld.M.Kogălniceanu n°36-46, Sector 5, Bucureşti, RO – 050107 

 

e-mail   gheorghe.piperea@drept.unibuc.ro 

   gpiperea@piperea.ro 

 

 

 

mailto:gheorghe.piperea@drept.unibuc.ro
mailto:gpiperea@piperea.ro

