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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume  Stănescu Şerban-Alexandru-Nicolae  
Sex bărbătesc 

Naţionalitate(-tăţi) română  
E-mail(uri) serban.stanescu@drept.unibuc.ro, av_stanescu@yahoo.com 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 2002 →  
Funcţia sau postul ocupat colaborator extern, preparator universitar, asistent universitar, lector universitar (din 1 octombrie 2012) 

Activităţi si responsabilităţi principale activitate de predare 
- procesul civil internaţional (în cadrul programului de master "Drept privat") 
conducere de seminare / întâlniri tutoriale la disciplinele: 
- dreptul comerţului internaţional (anul IV - învăţământ la zi şi la distanţă) 
- drept internaţional privat (anul IV - învăţământ la zi) 
- procesul civil internaţional (în cadrul programului de master "Drept privat") 
- arbitraj comercial (în cadrul programului de master "Dreptul afacerilor") 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Bucureşti - Facultatea de Drept 
  

Perioada 2011 → 
Funcţia sau postul ocupat corespondent (raportor) naţional 

Activităţi si responsabilităţi principale - furnizarea de jurisprudenţă naţională privind aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1346/2000 
Numele şi adresa angajatorului INSOL Europe - The professional association for European restructuring and insolvency specialists, 

UK 
  

Perioada 2010 →  
Funcţia sau postul ocupat avocat colaborator  

Activităţi si responsabilităţi principale - consultanţă juridică în domeniul dreptului consumatorilor și al dreptului comercial 
- asistenţă juridică / reprezentare la negocierea contractelor 

Numele şi adresa angajatorului SCA Piperea și Asociații (contract de conlucrare între formele de exercitare a profesiei) 
  

Perioada 2004 →  
Funcţia sau postul ocupat avocat titular 

Activităţi si responsabilităţi principale - consultanţă juridică în domeniul dreptului civil, al dreptului familiei şi al dreptului comercial 
- asistenţă juridică / reprezentare în faţa instanţelor judecătoreşti de orice grad şi a autorităţilor publice 

Numele şi adresa angajatorului Stănescu Şerban-Alexandru - Cabinet de avocat 
  

Perioada 2002 - 2004  
Funcţia sau postul ocupat avocat colaborator (stagiar, definitiv) 

Activităţi si responsabilităţi principale - consultanţă juridică în domeniul dreptului civil, al dreptului familiei şi al dreptului comercial 
- asistenţă juridică / reprezentare în faţa instanţelor judecătoreşti şi a autorităţilor publice 

Numele şi adresa angajatorului Bucur I. Cleopatra - Cabinet de avocat 
  

Perioada 2008 - 2010 
Funcţia sau postul ocupat colaborator permanent al Revistei Curierul Judiciar şi al Bibliotecii juridice on-line www.legalis.ro 
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Activităţi si responsabilităţi principale adnotarea principalelor acte normative adoptate în domeniul dreptului afacerilor 
Numele şi adresa angajatorului Editura C.H. Beck 

Bucureşti  
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2010 → 
Calificarea/diploma obţinută Cercetător postdoctorat în cadrul proiectului  „Parteneriatul universitar în cercetare – un pas înainte 

spre o şcoală postdoctorală a viitorului", ID 61968, proiect finanţat pentru perioada 2010-2013 din 
Fondul Social European (FSE), Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 
2007-2013 (POS DRU) – Tema de cercetare postdoctorală: ”Regimul juridic al răspunderii civile 
pentru daune cauzate prin poluare în context internaţional: repere pentru configurarea unei răspunderi 
obiective a poluatorului” 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Universitatea din Bucureşti - Facultatea de Drept 
Bucureşti  

Publicaţii / Participări la manifestări 
ştiinţifice în cadrul proiectului 

• Determinarea competenţei jurisdicţionale a instanţelor române de a soluţiona litigii privind 
repararea daunelor cauzate prin poluarea transfrontieră în Radu I. Motica, Lucian Bercea, Viorel 
Paşca (coordonatori), Conferinţa internaţională bienală, Timişoara 2011, Editura Universul Juridic, 
Bucureşti, 2011, p. 851-857. 

• Noţiunea juridică de daună cauzată prin poluare în context internaţional, Revista Română de 
Drept al Afacerilor nr. 2/2012, Ed. Wolters Kluwer, p. 22-32. 

• Poluarea mediului în context transfrontalier. Răspunderea statului vs. răspunderea exploatantului 
activităţii, Revista Română de Drept Privat nr. 2/2012, p. 210-232. 

• Comunicare ştiinţifică „Impactul noului Cod civil şi al dreptului Uniunii Europene asupra lex 
voluntatis” susţinută în cadrul Conferinţei „Reglementări fundamentale în noul Cod Civil şi în noul 
Cod de Procedură Civilă”, organizată de Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti şi 
Asociaţia Conferinţele Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2012.  

  

Perioada 2005 - 2009  
Calificarea/diploma obţinută Diplomă de doctor - Titlul tezei de doctorat: "Regimul juridic al protecţiei mediului marin împotriva 

poluării cu hidrocarburi" 
Disciplinele principale 

studiate/competenţele profesionale 
dobândite 

În cadrul programului de pregătire universitară avansată al Şcolii doctorale de drept am studiat 
următoarele discipline principale: 
- Ordinea juridică a Uniunii Europene şi controlul judiciar al respectării acesteia 
- Reforma instituţională a Uniunii Europene şi politici comunitare 
- Dreptul comunitar al mediului 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Universitatea din Bucureşti - Facultatea de Drept 
Bucureşti  

  

Perioada 2000 - 2004  
Calificarea/diploma obţinută Diplomă de licenţă 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de formare 
Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Ştiinţe politice 
Bucureşti  

  

Perioada 1997 - 2001  
Calificarea/diploma obţinută Diplomă de licenţă - Titlul lucrării de licenţă: "Poluarea radioactivă şi protecţia împotriva radiaţiilor în 

dreptul intern şi internaţional" 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de formare 
Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept 
Bucureşti  

  

Perioada 1997 - 2001  
Calificarea/diploma obţinută Certificat de absolvire 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

În cadrul Departamentului pentru pregătirea personalului didactic, am studiat următoarele discipline: 
- psihologie 
- pedagogie 
- metodica predării specialităţii 
- practică pedagogică 
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Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Departamentul pentru 
pregătirea personalului didactic 
Bucureşti  

  

Perioada 1993 - 1997  
Calificarea/diploma obţinută Diplomă de bacalaureat 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

- profil real: matematică-fizică 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Colegiul Naţional "Sfântul Sava" 
Bucureşti  

  

Premii şi alte elemente de 
recunoaşterea contribuţiilor 

ştiinţifice 

 

 Premiul „Nicolae Titulescu” acordat de Academia Română (2010) pentru lucrarea „Dreptul 
comerţului internaţional. Tratat. Partea specială”, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2008, 531 pag. 
(lucrare elaborată în coautorat) 

 Recenzia lucrării „Drept internaţional privat. Practică judiciară”, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2008, 
303 pag. în Revue critique de droit international privé, Dalloz, No 2-2009, p. 424 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba maternă Română 
  

Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral  

Franceză  C1  Utilizator 
experimentat  C2  Utilizator 

experimentat  C1  Utilizator 
experimentat  C1  Utilizator 

experimentat  C1  Utilizator 
experimentat  

Engleză  B1  Utilizator 
independent  B2  Utilizator 

independent  A2  Utilizator 
elementar  A2  Utilizator 

elementar  B1  Utilizator 
independent  

 (*) Cadrului european comun de referinţă pentru limbi  
  

Competenţe şi abilităţi sociale - participare în colective de cercetare ştiinţifică în vederea elaborării de lucrări de specialitate juridică 
  

Competenţe şi aptitudini tehnice - o bună cunoaştere a proceselor de control al calităţii (sunt auditor intern în sistemul de management 
al calităţii, la nivelul Universităţii din Bucureşti şi membru al Comisiei de evaluare şi asigurare a 
calităţii, la nivelul Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti). Am absolvit: 

-  cursul de auditori interni (SR EN ISO 19011:2003) pentru Sistemul de Management al Calităţii 
(SR EN ISO 9001:2001) ce a avut loc în perioada 04-06.02.2008 

-  cursul de tranziţie la SR EN ISO 9001:2008 - Modificări, importanţa şi efectele acestora asupra 
Sistemului de Management al Calităţii, ce a avut loc în data de 09.06.2009 

- o bună cunoaștere a tehnicilor de concepere și de livrare a unei prezentări de impact. Am absolvit: 
- cursul ”How to Run an Efective Presentation”, București, 2011. 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

- o bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel) 
- utilizarea fără dificultăţi a internetului 

  

Informaţii suplimentare 1) Am participat în calitate de lector / auditor la conferinţe pe teme juridice organizate la nivel naţional 
şi internaţional 
 
2) Am publicat în calitate de autor unic / coautor: 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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- 1 tratat universitar (în coautorat); 
- 2 lucrari monografice (una în calitate de unic autor, iar cea de-a doua în coautorat); 
- 1 comentariu al noului Cod civil (în coautorat) 
- 3 culegeri de jurisprudenţă (două în calitate de unic autor, iar cea de-a doua în coautorat); 
- 31 de studii (26 în calitate de unic autor - dintre care 3 în limba franceză – şi 5 în coautorat); 
- 2 comentarii de hotărâri judecătoreşti; 
- 27 de adnotări de acte normative. 

 
 
 

LISTĂ DE LUCRĂRI  
 
 
 

I. Teza de doctorat 
 

“Regimul juridic al protecţiei mediului marin împotriva poluării cu hidrocarburi”, Universitatea din 
Bucureşti, Facultatea de Drept – Şcoala doctorală, coordonator ştiinţific Prof. univ. dr. Daniela Marinescu, 
402 pag., susţinută public la 20 martie 2009. 

 
 
II. Volume: 
 

1. Contractul de transport internaţional de mărfuri (coautor), Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2007, 239 pag. 

2. Contractul de transport de mărfuri în trafic intern şi internaţional. Practică judiciară (coautor), Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2008, 267 pag. 

3. Dreptul comerţului internaţional. Tratat. Partea specială, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2008, 531 pag. (contribuţia mea la elaborarea 
lucrării: 185 pag. în coautorat) – lucrare premiată de Academia Română (Premiul „Nicolae Titulescu”, 2010).  

4. Drept internaţional privat. Practică judiciară, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2008, 303 pag. – lucrare recenzată în Revue critique de droit 
international privé, Dalloz, No 2-2009, p. 424. 

5. Protecţia mediului marin împotriva poluării cu hidrocarburi: prevenirea, limitarea efectelor, angajarea răspunderii, Ed. Hamangiu, 
Bucureşti, 2010, 434 pag. 

6. Cooperarea judiciară în materie civilă şi comercială: jurisprudenţa C.J.U.E. privind competenţa, recunoaşterea şi executarea hotărârilor, 
Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2011, 310 p. 

7. Noul Cod civil. Comentariu pe articole (coautor), Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2012 , pag. 1967-2015, 2064-2104. 
 
III. Articole: 
 

1. Consideraţii privind noul regim al străinilor în România, reglementat prin O.U.G. nr. 194/2002 (I), Analele Universităţii din Bucureşti – Seria 
Drept, 2003-II, Ed. Rosetti, p. 53-74; 

2. Consideraţii privind noul regim al străinilor în România, reglementat prin O.U.G. nr. 194/2002 (partea a II-a), Analele Universităţii din 
Bucureşti – Seria Drept, 2004-I, Ed. Rosetti, p. 86-111; 

3. Condiţia juridică a străinului ca parte în procesul civil, Curierul Judiciar nr. 7-8/2005, Ed. All Beck, p. 99-108; 

4. La réglementation de la propriété privée dans l’évolution constitutionnelle roumaine, Analele Universităţii din Bucureşti – Seria Drept, 
2005-I, Ed. All Beck, p. 77-104; 

5. Cesiunea de creanţă în comerţul internaţional potrivit Convenţiei de la New York (2001), Revista de Drept Comercial nr. 3/2005, Ed. 
Lumina Lex, p. 88-101; 

6. Contractele de intermediere în comerţul internaţional (I) (coautor), Revista de Drept Comercial nr. 11/2005, Ed. Lumina Lex, p. 19-43; 
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7. Contractele de intermediere în comerţul internaţional (II) (coautor), Revista de Drept Comercial nr. 12/2005, Ed. Lumina Lex, p. 49-61. 

8. Competenţa jurisdicţională de drept internaţional privat a instanţelor române în materia faptului 
juridic civil, Analele Universităţii din Bucureşti – Seria Drept, 2005-III, Ed. All Beck, p. 54-67. 

9. Prorogarea competenţei jurisdicţionale în dreptul internaţional privat român, Curierul Judiciar nr. 
12/2005, Ed. All Beck, p.73-86. 

10. La nouvelle réglementation constitutionnelle de la propriété. Une étude de droit comparé, Analele 
Universităţii din Bucureşti – Seria Drept, 2005-IV, Ed. All Beck, p. 78-86. 

11. Contractele de intermediere în comerţul internaţional (III) (coautor), Revista de Drept Comercial nr. 
1/2006, Ed. Lumina Lex, p. 32-45. 

12. Răspunderea civilă pentru daune nucleare în dreptul internaţional în volumul „Omagiu profesorului 
Nicolae V. Dură la 60 de ani”, Editura Arhiepiscopiei Tomisului, Constanţa, 2006, p. 1127-1132. 

13. Competenţa jurisdicţională a instanţelor române în materia contractelor comerciale internaţionale, 
Revista de Drept Comercial nr. 4/2006, Ed. Lumina Lex, p. 93-110. 

14. Evoluţia politicii Uniunii Europene în domeniul protecţiei mediului înconjurător, Analele Universităţii 
din Bucureşti – Seria Drept, 2006-I, Ed. C. H. Beck, p. 65-76. 

15. La nouvelle réglementation constitutionnelle de la propriété. Les dimensions de la révision (I), Analele 
Universităţii din Bucureşti – Seria Drept, 2006-II, Ed. C.H. Beck, p. 104-117. 

16. Comentariu la Decizia nr. 2793 din 2005 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, secţia civilă şi de 
proprietate intelectuală, Curierul Judiciar nr. 12/2006, Ed. C.H. Beck, p. 18-23. 

17. Condiţiile răspunderii juridice pentru daune aduse mediului potrivit Directivei 2004/35/CE (coautor), 
Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 6/2006, Ed. Wolters Kluwer, p. 47-60. 

18. Instrumente internaţionale de protecţie a mediului marin împotriva poluării cu hidrocarburi (I), 
Analele Universităţii din Bucureşti – Seria Drept 2006-IV, Ed. C.H. Beck, p. 38-65. 

19. Consideraţii privind alegerea forului în comerţul internaţional, Revista Română de Drept Privat nr. 
3/2007, Ed. Universul Juridic, p. 160-177. 

20. Comentariu la Decizia nr. 5826 din 1 iulie 2005 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, secţia civilă şi de 
proprietate intelectuală, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 7/2007, Ed. Wolters Kluwer, p. 122-
131. 

21. Determinarea competenţei jurisdicţionale a instanţelor române în domeniul insolvenţei transfrontiere, 
Revista Română de Drept al Afacerilor – Supliment I/2007, Ed. Wolters Kluwer, p. 209-224. 

22. Instrumente internaţionale de protecţie a mediului marin împotriva poluării cu hidrocarburi (II), 
Analele Universităţii din Bucureşti – Seria Drept 2007-III, Ed. C.H. Beck, p. 51-78. 

23. Fonduri internaţionale de indemnizare pentru daunele cauzate prin poluarea cu hidrocarburi (I), 
Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 5/2008, Ed. Wolters Kluwer, p. 34-48. 

24. Fonduri internaţionale de indemnizare pentru daunele cauzate prin poluarea cu hidrocarburi (II), 
Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 6/2008, Ed. Wolters Kluwer, p. 35-47. 

25. Principiile generale ale cooperării internaţionale în domeniul protecţiei mediului marin împotriva 
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poluării cu hidrocarburi, reflectate în Convenţia Naţiunilor Unite asupra dreptului mării, Analele 
Universităţii din Bucureşti – Seria Drept, 2008-I-II, Ed. C. H. Beck, p. 41-64. 

26. Consideraţii privind regimul juridic general de control aplicabil în cazul transportului deşeurilor, 
Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 8/2008, Ed. Wolters Kluwer, p. 46-61. 

27. Programele comunitare de acţiune pentru mediu. Izvoare complementare ale dreptului comunitar, Liber 
amicorum Nicolae Popa, Ed. Hamagiu, Bucureşti, 2009, p. 303-313. 

28. Determinarea competenţei jurisdicţionale a instanţelor române de a soluţiona litigii privind repararea daunelor cauzate prin poluarea 
transfrontieră în Radu I. Motica, Lucian Bercea, Viorel Paşca (coordonatori), Conferinţa internaţională bienală, Timişoara 2011, Editura 
Universul Juridic, Bucureşti, 2011, p. 851-857.  

29. Determinarea competenţei de drept internaţional privat în materie contractuală potrivit art. 5 pct. (1) din Regulamentul (CE) nr. 44/2001, 
Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 7/2011, Ed. Wolters Kluwer, p. 77-85. 

30. Noţiunea juridică de daună cauzată prin poluare în context internaţional, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 2/2012, Ed. Wolters 
Kluwer, p. 22-32. 

31. Poluarea mediului în context transfrontalier. Răspunderea statului vs. răspunderea exploatantului activităţii, Revista Română de Drept 
Privat nr. 2/2011, Ed. Universul Juridic, p. 210-232. 

 

IV. Participări la conferinţe / seminarii: 

1. Conferinţa internaţională “Dreptul afacerilor pentru 2007” organizată de Universitatea din Bucureşti – 
Facultatea de Drept, Piperea şi asociaţii – societate civilă de avocaţi şi Grupul de presa Bursa 
(Bucureşti, 13-14 aprilie 2007). Comunicare ştiinţifică prezentată: 
 “Determinarea competenţei jurisdicţionale a instanţelor române în domeniul insolvenţei 

transfrontiere” 
 

2. Seminarul “Aspecte practice şi interpretări ale noilor reglementări referitoare la funcţionarea şi 
administrarea societăţilor comerciale. Clarificări privind modul de lucru dintre agenţii economici şi 
Registrul Comerţului”, organizată de Media Makers (Olimp, 24-26 august 2007). Comunicare ştiinţifică 
prezentată: 

  “Dreptul de şedere pe teritoriul României al cetăţenilor străini având calitatea de administrator 
al unei societăţi comerciale” 

 
3. Seminarul “Aspecte teoretice şi practice decurgând din ultimele modificări ale Legii nr. 31/1990. 

Contractul de administrare. Contractul de mandat”, organizată prin programul "Cursuri Pentru Tine" 
(Costineşti, 21-23 septembrie 2007). Comunicare ştiinţifică prezentată: 

 “Regimul juridic al administratorilor cetăţeni străini ai societăţilor comerciale române” 
 

4. Journées roumaines de l’Association Henri Capitant des amis de la culture juridique française: “Les 
successions” (Bucarest et Cluj-Napoca, Roumanie, 23-28 mai 2010). Comunicare ştiinţifică prezentată: 

 “Rapport sur le régime des successions internationales dans le droit roumain” (rapporteur 
national, professeur dr. Dragoş-Alexandru Sitaru): participare la redactarea raportului, susţinerea 
raportului 

 

5. Seminarul “Litigiul comercial”, organizat de Expert Audit Group – Societate de consultanţă şi training 
(Neptun, 1-4 iulie 2010).  

 Organizator şi moderator al seminarului.  
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 Comunicări ştiinţifice prezentate: 

 “Soluţionarea litigiilor comerciale pe calea arbitrajului” 
 “Litigiul comercial cu element de extraneitate” 

 
 

6. Conferinţa internaţională bienală, Ediţia a VIII-a, Timişoara, 28 – 30 octombrie 2010, organizată de 
Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, Centrul 
European de Studii şi Cercetări Juridice Timişoara. Comunicare ştiinţifică prezentată: 
 ”Determinarea competenţei jurisdicţionale a instanţelor române de a soluţiona litigii privind 

repararea daunelor cauzate prin poluarea transfrontieră” în cadrul secţiunii ”Drept european şi 
internaţional” a conferinţei 
 

7. Conferinţa Dreptul Afacerilor 2011 „Abuzul de putere economică în criză. Răspunsurile dreptului”, 
organizată de Universitatea din Bucureşti – Facultatea de Drept, Piperea şi Asociaţii – societate civilă de 
avocaţi şi Grupul de presă Bursa (13-14 mai 2011).  

 Organizator şi moderator al panelului (workshop-ului) „Protecţia consumatorilor” 

 Comunicări ştiinţifice susţinute:  

 Procesul colectiv ca măsură eficientă de protecţie a drepturilor consumatorilor 
 Rolul instanţelor în protecţia consumatorilor 

 

8. Seminarul „Societăţile comerciale la interferenţa dintre dreptul naţional, dreptul Uniunii Europene şi 
practica judiciară”, organizat de Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa (18 
iunie 2011). Comunicare ştiinţifică prezentată: 

 Incidenţa dreptului Uniunii Europene asupra societăţilor comerciale. Raporturile contractuale 
cu element de extraneitate (coautor) 

 

9. Seminarul „Noul Cod Civil. Implicaţiile acestei legi fundamentale asupra activităţilor comerciale. 
Soluţii juridice şi aplicaţii practice”, organizat de Camera de Comerţ şi Industrie a României şi Media 
Makers (21 octombrie 2011). Comunicare ştiinţifică susţinută: 

 Impactul Noului Cod Civil asupra protecţiei consumatorilor. Privire specială asupra 
contractelor bancare (coautor)  

 

10. Seminarul „Noul Cod Civil. Implicaţiile asupra activităţilor societăţilor comerciale. Studiu de caz pentru 
industria asigurărilor. Soluţii juridice şi aplicaţii practice”, organizat de Camera de Comerţ şi Industrie a 
României şi Media Makers (28 octombrie 2011). Comunicare ştiinţifică susţinută: 
 Impactul Noului Cod Civil asupra protecţiei consumatorilor. Privire specială asupra 

contractelor de asigurare (coautor)  
11. Conferinţa „Reglementări fundamentale în noul Cod Civil şi în noul Cod de Procedură Civilă”, 

organizată de Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti şi Asociaţia Conferinţele Facultăţii de 
Drept a Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2012. Comunicare ştiinţifică susţinută: 

 „Impactul noului Cod civil şi al dreptului Uniunii Europene asupra lex voluntatis” 
 

V. Adnotări ale unor acte normative: 
 
- Colaborator permanent (2008-2010) al Revistei Curierul Judiciar, Ed. C. H. Beck – Secţiunea Dreptul 

Afacerilor – Monitorul Oficial adnotat;  
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- Colaborator permanent (2008-2010) al Bibliotecii juridice on-line www.legalis.ro – Modulul Legislaţie, 
Secţiunea Monitorul Oficial adnotat (domeniul – dreptul afacerilor). 

 
Proiectul Monitorul Oficial adnotat, derulat în colaborare cu Ed. C.H. Beck în perioada 2008-2010, a 

vizat adnotarea principalelor acte normative adoptate în domeniul dreptului afacerilor. Adnotările au fost 
publicate în Biblioteca juridică on-line www.legalis.ro şi, selectiv, în revista Curierul Judiciar.  

În cadrul proiectului am adnotat circa 30 de acte normative. 
 

12 noiembrie 2012 
 


	“Regimul juridic al protecţiei mediului marin împotriva poluării cu hidrocarburi”, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept – Şcoala doctorală, coordonator ştiinţific Prof. univ. dr. Daniela Marinescu, 402 pag., susţinută public la 20 martie 2...
	6. Cooperarea judiciară în materie civilă şi comercială: jurisprudenţa C.J.U.E. privind competenţa, recunoaşterea şi executarea hotărârilor, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2011, 310 p.
	7. Noul Cod civil. Comentariu pe articole (coautor), Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2012 , pag. 1967-2015, 2064-2104.
	28. Determinarea competenţei jurisdicţionale a instanţelor române de a soluţiona litigii privind repararea daunelor cauzate prin poluarea transfrontieră în Radu I. Motica, Lucian Bercea, Viorel Paşca (coordonatori), Conferinţa internaţională bienală, ...
	29. Determinarea competenţei de drept internaţional privat în materie contractuală potrivit art. 5 pct. (1) din Regulamentul (CE) nr. 44/2001, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 7/2011, Ed. Wolters Kluwer, p. 77-85.
	30. Noţiunea juridică de daună cauzată prin poluare în context internaţional, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 2/2012, Ed. Wolters Kluwer, p. 22-32.
	31. Poluarea mediului în context transfrontalier. Răspunderea statului vs. răspunderea exploatantului activităţii, Revista Română de Drept Privat nr. 2/2011, Ed. Universul Juridic, p. 210-232.
	 Organizator şi moderator al seminarului.
	 Comunicări ştiinţifice prezentate:
	 Organizator şi moderator al panelului (workshop-ului) „Protecţia consumatorilor”
	 Comunicări ştiinţifice susţinute:
	V. Adnotări ale unor acte normative:

