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Am absolvit Facultatea de drept (1998) şi Facultatea de filozofie (2002) ambele 
în cadrul Universităţii din Bucureşti, sunt doctor în drept din 2007 şi profesor 
universitar din 2011. 
 
Am realizat activităţi didactice şi de cercetare de la finalizarea studiilor 
universitare şi până în prezent. În cadrul activităţilor de cercetare sunt 
coordonatorul Centrului de Studii de Drept European al Institutului de Cercetări 
al Academiei Române şi predau dreptul Uniunii Europene şi Dreptul Comerţului 
Internaţional în cadrul Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir” (UCDC). În 
cadrul cursurilor de master sunt titularul cursurilor “Drept societar” şi “Dreptul 
Concurenţei” (la UCDC) şi „Dreptul Uniunii Europene. Instituţii de drept 
material şi procesual european” (Universitatea Titu Maiorescu). 
În cadrul activităţii mele profesionale sunt arbitru la Curtea de Arbitraj 
Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României 
precum şi judecător ad-hoc la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. 
În cadrul proiectelor editoriale sunt redactor şef al Revistei Române de Drept 
European (editată de Wolters Kluwer România) şi fac parte din comitete 
ştiinţifice şi de redaţie ale unor reviste acreditate din România (Dreptul, Studii şi 
Cercetări Juridice, Revista Română de Dreptul Afacerilor (RRDA), Revista de 
note şi studii juridice, JurisClasor CEDO, Revista de Drept Maritim, Synergies 
Roumaine, Revista Forumul Judecătorilor, Revista Medierea, Afaceri juridice 
europene, Revista Română de Arbitraj - colaborator principal, Dezbateri Social 
Economice) şi sunt, de asemenea raportor naţional al revistei European Public 
Law.  
Sunt referent de specialitate la editurile Oxord University Press, C. H. Beck şi 
Universitară.  
În cadrul activităţii asociative sunt preşedinte al Societăţii de Ştiinţe Juridice şi 
al Asociaţiei Române de Drept şi Afaceri Europene (ARDAE) şi membru activ 
în asociaţii din România şi din străinătate (L’Association Franco-Roumaine de 
Juristes, Uniunea Juriştilor din România, EuroAcademia, Asociaţia română 
pentru studiul dreptului comparat şi a dreptului internaţional privat, Asociaţia 
internaţională de filosofie a dreptului şi filosofie socială, membru fondator al 
Societăţii Române de Drept European). Societatea de Ştiinte Juridice realizează 
şi derulează proiecte importante, cum ar fi JURIDICE.ro precum şi un site de 
informare juridică exclusiv în limba engleză. Asociaţia română de drept şi 



afaceri europene are un site propriu, revistă proprie, un blog precum şi o 
platformă în care sunt înregistrate toate trimiterile preliminare din România. 
Am publicat cărţi şi articole (în parte prezentate pe platforma SSRN). Cele mai 
recente contribuţii sunt: editarea volumelor „Dealing with EU law. The role of 
national courts in the interpretation and application of European Union Law” – 
împreună cu Giuseppe Martinico şi Mihai Banu şi  „Interviewing European 
Union. Wilhelm Meister in EU law” – împreună cu Mihai Banu). 
În materia trimiterilor preliminare a publicat două volume: „Procedura trimiterii 
preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene şi experienţe ale sistemului 
român de drept” şi „Refuzul instanţelor naţionale de a trimite întrebări 
preliminare”, ambele la editura C.H. Beck, 2013, împreună cu Dragoş Călin şi 
Mihai Banu. 
De asemenea, am editat culegeri de jurispudenţă, în coautorat, de exemplu cu 
toate trimiterile preliminare – „dosarul” acestora având în vedere dialogul 
judecătorilor din România cu cei de la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene sau 
un volum având ca tematică respingerea trimiterilor preliminare de către instanţe 
din România. 
Sunt implicat în evenimente ştiinţifice şi sunt membru în comitete de organizare 
şi ştiintifice ale unor conferinţe naţionale şi internaţionale. În prezent particip la 
două proiecte ştiinţifice: „Procedura de constatare a neîndeplinirii obligaţiilor – 

contextul român și tendințe europene” (CSDE) şi „IADUER.ro – Afaceri 

juridice europene” (ARDAE) – o bază de date care conţine toate trimiterile 
preliminare formulate de instanţele române. 
Ariile mele de specialitate sunt în domeniul dreptului european şi al dreptului 
comercial (internaţional), mai precis: interpretarea şi aplicarea dreptului Uniunii 
Europene de către instanţele şi autorităţile naţionale, dreptul european al 
societăţilor comerciale, dreptul european al contractelor, arbitrajul comercial 
internaţional, interpretarea şi aplicarea Convenţiei de la Viena asupra 
contractelor de vânzare internaţională de mărfuri de către instanţele naţionale, 
înţelegerile între asociaţii socităţilor [comerciale]. 
Teza de abilitare prezintă principalele realizări în plan ştiinţiific, şi anume  
volumele, studiile şi articolele, conferinţele precum şi activitatea profesională şi 
în cadrul asociaţiilor profesionale. 


