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Curriculum vitae 
Europass 

 

Informaţii personale 

 
Nume / Prenume 

 
Briciu Tr. Traian Cornel 

 
Adrese 

 

 
Telefoane 

   

  

E-mail(uri) traianbriciu@yahoo.fr                         traian-cornel.briciu@drept.unibuc.ro  

  

Naţionalitate română 

  

Data naşterii 
 

Locul naşterii 

 

7 noiembrie 1973 
 
 
Bucureşti 

 
 

Sex Masculin 

 

Domeniul ocupaţional 

 activitate didactică universitară în domeniul Dreptului procesual civil; Organizarea profesiilor juridice, 
Arbitraj şi mediere. 

 activitate specifică profesiei de avocat  

 activitate de formare profesională în domeniul juridic – judecători, avocaţi, notari publici. 

 activitate specifică managerială – director al Institutului National pentru Pregătirea şi Perfecţionarea 

Avocaţilor 

 activitate specifică calităţii de arbitru în cadrul Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera 

de Comerţ şi Industrie a României. 

 

 

mailto:traianbriciu@yahoo.fr
mailto:traian-cornel.briciu@drept.unibuc.ro
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Experienţa profesională 

Ianuarie 2011 – prezent 
Arbitru în cadrul Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a 
României (Bd. Octavian Goga nr. 2, Sector 3, Bucureşti, 030982, România). 
 
Iunie 2011 – prezent 
Membru al Comisiei Permanente a Uniunii Naţionale a Barourilor din România. 
 
Septembrie 2009 – prezent 
Director al Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor (Bucureşti, str. Vulturilor nr. 23, sector 
3) 
 
2011- prezent 
Lector formator - Susţinut prelegeri (cursuri) în cadrul Institutului Notarial Român (str. General Berthelot, nr. 
41, sector 1, Bucureşti ) – predare Drept procesual civil 
 
Iunie 2007 
Susţinerea tezei de doctorat cu tema,,Măsurile asigurătorii în procesul civil”, sub coordonarea prof.univ.dr. Viorel 
Mihai Ciobanu, la disciplina Drept procesual civil. Lucrarea a fost apreciată cu distincţia Summa cum laude. 
 
2016 – profesor universitar - Departamentul de drept privat (funcţie de bază), specializarea Drept procesual 
civil, Facultatea  de Drept, Universitatea  din Bucureşti (bd.  M. Kogălniceanu nr. 36-46, sector 5, cod poştal 
050107, Bucureşti, România) – curs la disciplina Drept procesual civil. 
 
2012 – 2016 

Conferentiar universitar - Departamentul de drept privat (funcţie de bază), specializarea Drept procesual civil, 
Facultatea  de Drept, Universitatea  din Bucureşti (bd.  M. Kogălniceanu nr. 36-46, sector 5, cod poştal 050107, 
Bucureşti, România) – cursuri şi seminare la disciplina Drept procesual civil, Organizarea profesiilor juridice, 
Executare silită, Arbitraj şi mediere. 

 

2003 – 2012 

Lector universitar – Departamentul de drept privat (funcţie de bază), specializarea Drept procesual civil, 
Facultatea  de Drept, Universitatea  din Bucureşti (bd.  M. Kogălniceanu nr. 36-46, sector 5, cod poştal 050107, 
Bucureşti, România) – cursuri şi seminare la disciplina Drept procesual civil, Organizarea profesiilor juridice, 
Executare silită, Arbitraj şi mediere. 

 

2002-2003 

Membru al colegiului de redacţie al revistei PANDECTELE ROMÂNE. 

 

1999-2002  

asistent universitar -  Catedra de drept privat (funcţie de bază), specializarea Drept procesual civil, titular curs 
prof. univ. dr. Viorel Mihai Ciobanu, Facultatea  de Drept, Universitatea  din Bucureşti (bd.  M. Kogălniceanu nr. 
36-46, sector 5, cod poştal 050107, Bucureşti, România) – condus activitate de seminarii Drept procesual civil. 

 

1997 – 1999 

Preparator universitar - Catedra de drept privat (funcţie de bază), specializarea Drept procesual civil, titular 
curs prof. univ. dr. Viorel Mihai Ciobanu, Facultatea  de Drept, Universitatea  din Bucureşti (bd.  M. Kogălniceanu 
nr. 36-46, sector 5, cod poştal 050107, Bucureşti, România) – condus activitate de seminarii Drept procesual 
civil.   

 

1996 - prezent 

Avocat în cadrul SCA Florea Gheorghe şi Asociaţii. 
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Educaţie şi formare 

 

Iunie 2007  

Titlul de doctor în drept, specializarea Drept procesual civil, în urma susţinerii, în şedinţă publică, a tezei de 
doctorat cu tema „Măsurile asigurătorii în procesul civil”, coordonator ştiinţific prof. univ. dr. Viorel Mihai 
Ciobanu 

 

 

ianuarie 2008 - prezent 

Membru fondator – Centrul de procedură civilă din cadrul Facultăţii de Drept, Universitatea din Bucureşti 

 

1992 – 1996 

Licenţiat în drept, Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, (bd.  M. Kogălniceanu nr. 36-46, sector 5, cod 
poştal 050107, Bucureşti, România) 

 

1988 – 1992 

Absolvent Liceul teoretic Mihai Viteazul (Bucureşti, Bdul. Pache Protopopescu 62, Bucureşti) 

 

 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba maternă româna 

  

Limbi  străine cunoscute  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba  FR  Bine FR Bine FR Bine FR Bine FR Bine 

Limba            

  

  

Competenţe şi abilităţi 
sociale 

Personalitate care interacţionează uşor cu mediul social 

 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Capacitate mare de  concentrare şi de a  capta atenţia auditoriului 

  

  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Programare, navigare internet, baze de date, sisteme, network, tehnoredactare, windows 

 

 

Articole şi lucrări publicate 

1. Drept procesual civil. Culegere de speţe pentru seminarii şi examene, împreună cu A.Gaspar, M.Tăbârcă şi I.Dragne; 

coordonatori V.M.Ciobanu şi G.Boroi, Bucureşti, Global Print, 1999. 
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2. Drept procesual civil. Culegere de speţe pentru seminarii şi examene, în colaborare cu C. Dolinski, V.M.Ciobanu, Ion 

Dragne; coord.: V.M.Ciobanu, G.Boroi şi M.Tăbârcă, Bucureşti, Ed. Ştiinţe Naţionale, 2003. 

3. Drept procesual civil. Acte normative esenţiale pentru judecători, avocaţi, notari publici, consilieri juridici şi 

executori judecătoreşti, în colaborare cu V.M.Ciobanu, I. Nita Stan, [coord.: Viorel Mihai Ciobanu], Bucureşti, Global 

Lex, 2003. 

4. Măsurile asigurătorii în procesul civil, Bucureşti, C.H.Beck, 2008.  

5. Drept procesual civil. Curs selectiv., Ed. C.H.Beck, ed. 5, 2011, împreună cu V.M.Ciobanu, G.Boroi. 

6. Instituţii judiciare, Bucureşti, C.H.Beck, 2012.  

7. Drept procesual civil. Îndreptar pentru seminare şi examene, în colaborare cu V.M.Ciobanu, C.C.Dinu, Bucureşti, 

C.H.Beck, 2008 – ediţia 1 şi 2009 - ediţia 2. 

8. Notă la decizia nr. 947 din 27 aprilie 2001, Curtea de Apel Alba – Iulia, secţia civilă / Notă I de Betinio Diamant şi 

Vasile Luncean, în PANDECTELE ROMÂNE, Serie nouă, Nr. 4 (2001) 

9. Notă la sentinţa civilă nr. 3665 din 9 mai 2001, Judecătoria sectorului 5 Bucureşti, în PANDECTELE ROMÂNE, Serie 

nouă, Nr. 3 (2001). 

10. Notă la  decizia nr. 581 din 11 aprilie 2001, Tribunalul Bucureşti, secţia a IV-a civilă,  PANDECTELE ROMÂNE, Serie 

nouă, Nr. 3 (2001). 

11. Notă la decizia nr. I din 3 februarie 2003, Curtea Supremă de Justiţie, Secţii Unite, in PANDECTELE ROMÂNE nr. 

4/2003. 

12. Notă: Hotărâre judecătorească străină. Recunoaştere şi executare în România. Condiţii. Nemotivarea hotărârii de 

recunoaştere şi încuviinţare a executării silite. Efecte, în PANDECTELE ROMÂNE, Serie nouă, Nr. 2 (2001). 

13. Notă la decizia nr. 1483 din 12 octombrie 2001, Curtea de Apel Braşov, secţia civilă, PANDECTELE ROMÂNE, serie 

nouă, nr. 5/2002, împreună cu M.Nicolae. 

14. Noul regim juridic al măsurilor asigurătorii în procesul civil. Sechestrul judiciar şi poprirea asigurătorie în ANALELE 

UNIVERSITĂŢII DIN BUCUREŞTI - DREPT, Nr. I (2003). 

15. Comentariu asupra modificărilor aduse Codului de procedură civilă prin Legea nr. 219/2005, în colaborare cu 

V.M.Ciobanu, M.Tăbârcă, în DREPTUL, Seria a III-a, Nr. 12/2005. 

16. Procedura sechestrului judiciar, în Revista Română de Drept Privat, nr. 3/2007. 

17. Particularităţi ale măsurilor asigurătorii în materie comercială, Revista Română de Drept Privat, nr. 6/2007. 

18. Aspecte teoretice şi practice privind imparţialitatea instanţei în procesul civil, în Revista Română de Drept Privat, 

nr. 6/2008. 

18. Comentariu asupra modificărilor aduse Codului de procedură civilă prin O.U.G. nr. 58/2003, în Curierul Judiciar nr. 

8/2003. 

20. Reforma sistemului judiciar. Modificările Codului de procedură civilă şi a legislaţiei conexe aduse prin Legea nr. 

202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor, în Revista Română de Drept Privat nr. 

6/2010, împreună cu V.M.Ciobanu, C.C.Dinu. 

21. Observaţii cu privire la recenta modificare a legii privind taxele judiciare de timbru, în Revista Română de Drept 

privat nr. 3/2009. 

22. Profesorul meu, în Revista Română de Drept Privat nr. 4/2010 

23. Impactul măsurilor provizorii asupra protejării drepturilor subiective civile, în Revista Română de Drept privat nr. 

2/2010. 

24. Taxe judiciare de timbru în materie succesorală. Accesul liber la justiţie. Constituţionalitate, în Revista Română de 

Drept privat nr. 3/2010. 

25. Impactul Noului Cod civil asupra unor instituţii de drept procesual civil, în colaborare cu V.M.Ciobanu, C.C.Dinu, în  

Revista Română de Drept privat nr. 1/2012. 
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26. Nota: Încheieri de încuviinţare a executării silite. Litigiu purtat între un profesionist şi un simplu particular 

(neprofesionist), în Revista de Studii şi Note Juridice (publicaţie online) – 7 dec. 2012 şi în Revista Română de 

Jurisprudenţă nr. 6/2012. 

27. Aspecte de noutate în materia măsurilor asigurătorii şi provizorii în noul Cod de procedură civilă, în Revista 

Română de Drept Privat nr. 6/2012. 

28. Implicaţiile Noului Cod civil asupra condiţiilor de exerciţiu ale acţiunii civile, în Analele Universităţii Bucureşti, 2012 

supliment, împreună cu V.M.Ciobanu, C.C.Dinu. 

29. Legislaţia privind organizarea judiciară (culegere de legislaţie), Ed. C.H.Beck, - ediţii coordonate 2010, 2011, 1.02. 

2012, 1.07.2012.  

30. Unele aspecte de noutate în materia taxelor judiciare de timbru pentru cererile introduse la instanţele 

judecătoreşti, in Revista Romana de Drept Privat nr.4/2013. 

31. Drept procesual civil. Drept execuţional civil. Arbitraj. Drept notarial - curs de bază pentru licenţă şi 

masterat, seminare şi examene, in colaborare cu V.M.Ciobanu, C.C. Dinu, Ed.National, 2013. 

32. Noul Cod de procedura civila. Comentat si adnotat (Prezumtiile; caile de atac de retractare) sub 

coodonarea V.M.Ciobanu, M.Nicolae, Ed.Universul Juridic, 2013. 

 

 

Participare la conferinţe, seminare, comunicări ştiinţifice, distincţii 

 

18-19 ianuarie 2013 
Participare, în calitate de organizator şi moderator, la Conferinţa „Înţelegerea şi aplicarea noului Cod de procedură 

civilă”, organizată de Institutul Naţional pentru Pregătirea şi 
Perfecţionarea Avocaţilor (I.N.P.P.A.), Uniunea Naţională a Barourilor din 
România (U.N.B.R.) şi Baroul Bihor – susţinerea unui material referitor la 
„Aspecte privind căile de atac de reformare în noul Cod de procedură 
civilă”. 

7 decembrie 2012 
Participare, în calitate de moderator, la Cluj, la Conferinţa cu tema „Căile de retractare în noul Cod de procedură 

civilă”, organizată de I.N.P.P.A. - centrul teritorial Cluj şi Baroul Cluj. 
23-24 noiembrie 2012 
Participare, în calitate de organizator şi moderator, la Timişoara, la Conferinţa „Înţelegerea şi aplicarea noului Cod de 

procedură civilă” organizată de I.N.P.P.A. şi Baroul Timiş, în parteneriat cu 
Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative a Universităţii de Vest şi 
Editura Universul Juridic – susţinerea unui material referitor la „Aspecte 
de noutate în procedura executării silite în noul Cod de procedură civilă”. 

 
19 noiembrie 2012 
Participare, în calitate de organizator şi moderator, la Bucureşti, la Conferinţa „Implicaţiile noului Cod civil şi noului 

Cod de procedură civilă asupra raporturilor dintre judecători şi avocaţi“, 
organizată de Institutul Naţional al Magistraturii şi Uniunea Naţională a 
Barourilor din România, la sediul I.N.M. din Bucureşti. 

 
9-10 noiembrie 2012 
Participare, în calitate de organizator şi moderator, la Sibiu, la Conferinţa „Înţelegerea şi aplicarea noului Cod de 

procedură civilă” organizată de I.N.P.P.A. şi Baroul Sibiu, în parteneriat cu 
Facultatea de Drept Simion Barnuţiu şi Editura Universul Juridic – 
susţinerea unui material referitor la „Unele proceduri speciale în Noul Cod 
de procedură civilă”. 
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6-7 septembrie 2012 
Participare la Bucureşti la Conferinţa Internaţională „Tendinţe moderne în arbitrajul comercial internaţional” 

organizată de Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti – 
susţinerea unui material referitor la „Arbitrabilitatea litigiilor”. 

 
6-7 iulie 2012 
Participare, în calitate de organizator şi moderator, la Conferinţa naţională „Înţelegerea şi aplicarea noului Cod de 

procedură civilă” organizată de I.N.P.P.A. în Aula Facultăţii de Drept a 
Universităţii din Bucureşti – susţinerea unui material referitor la „Măsuri 
provizorii în noul Cod de procedură civilă. Procedura ordonanţei 
preşedinţiale în noul Cod de procedură civilă şi aplicaţiile acesteia în noul 
Cod civil” 

 
5 iulie 2012 
Participare, în calitate de moderator, la Conferinţa organizată de Institutul Naţional al Magistraturii cu privire la Noul 

Cod de procedură civilă – susţinerea următoarelor teme: Măsurile 
asigurătorii, Procedura înscrierii drepturilor dobândite în temeiul 
uzucapiunii; Procedura partajului judiciar; Procedura arbitrală; Procedura 
divorţului. Conţinutul temelor abordate va fi publicat prin grija I.N.M.. 

 
 
 
 
28-29 iunie 2012 
Participare, în calitate de moderator, la Conferinţa organizată de Institutul Naţional al Magistraturii cu privire la Noul 

Cod de procedură civilă – susţinerea temei „Competenţa instanţelor 
judecătoreşti”. Conţinutul temelor abordate va fi publicat prin grija 
I.N.M.. 

 
19 iunie 2012 
Participare, la Bucureşti, la Conferinţa „Executarea silită potrivit NCPC”, organizată de juridice.ro şi Camera de Comerţ 

şi Industrie a României – susţinerea unui material referitor la 
„Competenţa în materia executării silite în noul Cod de procedură civilă”. 

 
30-31 mai 2012 
Participare la Sesiunea „Apărarea Drepturilor Omului în cazul Romilor în conformitate cu standardele europene” 

(Sesiune de Formare profesională pentru avocaţii naţionali 
implicaţi/interesaţi în/de apărarea drepturilor Romilor), organizată de 
Consiliul Europei - Secretarul General al Consiliului Europei pentru 
problemele Romilor, în parteneriat cu Institutul Naţional pentru 
Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor, la Bucureşti, Palatul de Justiţie – 
Biblioteca Victor Anagnoste. 

 
25-26 mai 2012 
Participare, în calitate de organizator şi moderator, la Constanţa la Conferinţa „Cunoaşterea, înţelegerea şi  noilor 

coduri fundamentale ale României (Noul Cod civil şi Noul Cod de 
procedură civilă), organizată de I.N.P.P.A., Baroul Constanţa şi Facultatea 
de Drept din cadrul Universităţii „Ovidius” din Constanţa – susţinerea unui 
material referitor la „Unele proceduri urgente reglementate de noul Cod 
civil” 

 
17-18 februarie 2012 
Participarea la Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti la Conferinţa „Reglementări fundamentale în Noul Cod 

Civil şi în Noul Cod de Procedură Civilă” – susţinerea unui material (în 
coautorat) referitor la „Implicaţiile noului Cod civil asupra condiţiilor de 
exerciţiu ale acţiunii civile”.  
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20 – 21 ianuarie 2012 
Participare, în calitate de organizator şi moderator, la Oradea la Conferinţa „Cunoaşterea, înţelegerea şi aplicarea 

noilor coduri fundamentale ale României (Noul Cod civil şi Noul Cod de 
procedură civilă), organizată de I.N.P.P.A. şi Baroul Bihor – susţinerea unui 
material referitor la „Impactul noului Cod civil asupra unor instituţii de 
drept procesual civil”. 

 
25 noiembrie 2011 
Participare, în calitate de organizator şi moderator, la Poiana Braşov, la Conferinţa „Cunoaşterea, înţelegerea şi  

aplicarea noilor coduri fundamentale ale României (Noul Cod civil şi Noul 
Cod de procedură civilă), organizată de I.N.P.P.A. – susţinerea unui 
material referitor la „Impactul noului Cod civil asupra unor instituţii de 
drept procesual civil”. 

 
30 septembrie – 1 octombrie 2011 
Participare, în calitate de organizator şi moderator, la Bucureşti, AULA MAGNA, Facultatea de Drept a Universităţii din 

Bucureşti, la Conferinţa „Cunoaşterea, înţelegerea şi aplicarea noilor 
coduri fundamentale ale României” organizată de I.N.P.P.A. cu ocazia zilei 
intrării în vigoare a noului Cod civil (1 octombrie 2011). 

 
23-24 septembrie 2011 
Participare, în calitate de organizator şi moderator, la Constanţa, la Conferinţa „Cunoaşterea, înţelegerea şi aplicarea 

noilor coduri fundamentale ale României”, organizată de Baroul 
Constanţa., I.N.P.P.A., Editura Universul Juridic si juridice.ro  - susţinerea 
unui material privind „Reglementari privind executarea silită în Noul Cod 
de procedură civilă”. 

 
 
9-10 septembrie 2011 
Participare, în calitate de organizator şi moderator, la Piteşti la Conferinţa „Cunoaşterea, înţelegerea şi aplicarea noilor 

coduri fundamentale ale României”, organizată de Baroul Argeş, 
I.N.P.P.A., Editura Universul Juridic - susţinerea unui material referitor la 
„Resistematizarea etapelor procesului civil - etapa scrisă, cercetarea 
procesului şi dezbaterea în fond a procesului; cercetarea procesului şi 
imperativul soluţionării cauzelor într-un termen optim şi previzibil; 
materia probelor; excepţii şi incidente procedurale (contestaţia privind 
tergiversarea procesului)”. 

 
3-4 septembrie 2011 
Participare, în calitate de organizator şi moderator, la Giurgiu, la Conferinţa „Cunoaşterea, înţelegerea şi aplicarea 

noilor coduri fundamentale ale României”, organizată de Baroul Giurgiu, 
I.N.P.P.A., Editura Universul Juridic şi juridice.ro – invitat la secţiunea 
Procedură civilă – susţinerea unui material referitor la „Resistematizarea 
etapelor procesului civil - etapa scrisă, cercetarea procesului şi dezbaterea 
în fond a procesului; cercetarea procesului şi imperativul soluţionării 
cauzelor într-un termen optim şi previzibil; materia probelor; excepţii şi 
incidente procedurale (contestaţia privind tergiversarea procesului)”. 

 
24-25 iunie 2011  
Participare, în calitate de organizator şi moderator, la Constanţa, la Conferinţa „Cunoaşterea, înţelegerea şi aplicarea 

noilor coduri fundamentale ale României”, organizată de Baroul 
Constanţa., I.N.P.P.A., Editura Universul Juridic si juridice.ro. 

 
26-28 mai 2011  
Participare, la Timişoara, la Conferinţa Naţională a Noilor Coduri al ale României, conferinţă organizată Centrul 

European de Studii si Cercetări Juridice în colaborare cu Facultăţile de 
Drept din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara şi a Universităţii 

http://www.uvt.ro/academic/facultati/drept/
http://drept.unibuc.ro/
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Bucureşti, cu sprijinul Asociaţiei romane de ştiinţe penale, Institutului 
Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – INPPA si 
a Centrului teritorial I.N.P.P.A Timişoara. Invitat la secţiunea Drept privat 
– Drept procesual civil.  

 
14 mai 2011  
Participare, în calitate de organizator şi moderator, la Baia Mare, la Conferinţa „Mica reformă. Legea nr. 202/2010 

privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor. Expuneri. 
Probleme practice generate de aplicarea noilor dispoziţii legale”, 
organizată de Baroul Maramureş în colaborare cu I.N.P.P.A. – invitat la 
secţiunea Procedură civilă – susţinerea unui material referitor la „Reforma 
sistemului judiciar. Măsuri privind accelerarea judecăţilor şi unificarea 
practicii judiciare adoptate prin Legea nr. 202/2010”. 

 
16 aprilie 2011  
Participare la Băile Olăneşti, la Conferinţa „Mica reformă. Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea 

soluţionării proceselor. Expuneri. Probleme practice generate de aplicarea 
noilor dispoziţii legale”, organizată de Baroul Vâlcea în colaborare cu 
Baroul Argeş, I.N.P.P.A. şi juridice.ro – invitat la secţiunea Procedură civilă 
– susţinerea unui material referitor la „Reforma sistemului judiciar. 
Măsuri privind accelerarea judecăţilor şi unificarea practicii judiciare 
adoptate prin Legea nr. 202/2010”. 

 
18-19 martie 2011  
Participare la Constanţa, la Conferinţa „Mica reformă. Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea 

soluţionării proceselor. Expuneri. Probleme practice generate de aplicarea 
noilor dispoziţii legale”, organizată de Baroul Constanţa,  I.N.P.P.A. şi 
juridice.ro  – invitat la secţiunea Procedură civilă – susţinerea unui 
material referitor la noutăţile legislative aduse de Legea 202/2010 în 
materie procesual civilă. 

 
21 ianuarie 2011 
Participare la Craiova, la Conferinţa „Mica reformă pe larg. Explicaţii şi probleme” organizată de U.N.B.R, Baroul Dolj şi 

I.N.P.P.A., juridice.ro – invitat la secţiunea Procedură civilă – susţinerea 
unui material referitor la noutăţile legislative aduse de Legea 202/2010 în 
materie procesual civilă. 

 
17 decembrie 2010 
Participare la Bucureşti, la Conferinţa „Mica reformă pe larg. Explicaţii şi probleme” organizată de Societatea de Ştiinţe 

Juridice, Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor, 
Universitatea Româno-Americană, Clubul de drept social – Costel Gîlcă, 
susţinerea unui material referitor la noutăţile legislative aduse de Legea 
202/2010 în materie procesual civilă. 

 
12 noiembrie 2010 
Participare, în calitate de organizator şi moderator, la Conferinţa „Particularităţile procedurii arbitrale” organizată de 

Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor şi Curtea 
de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României, 
susţinând o temă cu privire la „particularităţi ale desfăşurării activităţii 
avocaţiale în cadrul arbitrajului”. 

 
17 septembrie 2009 
Participare la Conferinţa naţională organizată cu prilejul împlinirii a 150 de ani de la înfiinţarea Facultăţii de Drept din 

Bucureşti - Izvoarele obligaţiilor civile în lumina noului Cod Civil şi 
implicaţiile noului Cod de Procedură Civilă asupra desfăşurării procesului 
civil – susţinerea unui material cu privire la „Impactul măsurilor provizorii 
asupra protejării drepturilor subiective civile”. 

http://www.arsp.ro/
http://www.inppa.ro/home.php
http://www.inppa.ro/home.php
http://www.baroul-timis.ro/

