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Rezumat
Prezenta teză de abilitare are caracter cumulativ, iar nu monografic, prezentând principalele
rezultate ale activității academice, științifice și profesionale acumulate anterior, precum și direcțiile
de evoluție și dezvoltare a carierei academice, științifice și profesionale în perspectivă.

A. Realizări academice, științifice și profesionale
1. Realizări academice
Sunt cadru didactic universitar al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii de Vest din
Timişoara din anul 1997, parcurgând toate treptele carierei didactice (preparator universitar,
asistent universitar, lector universitar, conferenţiar universitar, profesor universitar). Am susţinut
seminarii şi, ulterior, cursuri, în cadrul programului de studii universitare de licenţă în Drept, la
disciplinele Drept comercial și Drept bancar, pentru care am elaborat cursuri universitare, precum
și în cadrul programului de studii universitare de masterat în Dreptul afacerilor, la disciplinele
Instrumente de plată şi credit, Drept bancar și, în prezent, Dreptul creditului.
Am avut calitatea de profesor invitat la Università degli Studi di Udine (Italia) în cadrul
programelor de studii Users’ Rights and Market Regulation (2010, 2011) şi Consumer Rights in
the European Union. Alternative Dispute Resolution and Collective Redress (2012).
Am organizat sau am participat în calitate de speaker la 39 de conferinţe internaţionale și
la 24 de conferinţe naționale în materie (Conferinţele Dreptul Afacerilor, organizate anual de
Facultatea de Drept din cadrul Universității din Bucureşti; Conferinţa Naţională de Drept
Comercial, organizată anual în colaborare, de Facultatea de Drept din cadrul Universității „BabeşBolyai” din Cluj-Napoca și Facultatea de Drept din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara;
conferinţele internaţionale de drept bancar organizate anual sub egida Asociaţiei Europene pentru
Drept Bancar şi Financiar – AEDBF România etc.).
2. Realizări științifice
Temele cercetărilor mele au abordat într-o manieră sistematică conținutul standardelor
aplicabile în dreptul afacerilor și procesul de standardizare în această materie (în special în
domeniile dreptului societar, al dreptului bancar și al dreptului consumului). Conduita impusă sau
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recomandată în mediul de afaceri, precum și mecanismele prin care aceasta se configurează,
evoluează, este prescrisă și protejată prezintă particularități importante în raport cu dreptul privat
comun.
Am publicat rezultatele activităţii mele de cercetare sub forma a 33 de studii și articole în
reviste juridice cu prestigiu recunoscut în plan naţional (Dreptul, Pandectele Române, Revista
Română de Drept Privat, Revista Română de Drept al Afacerilor, Curierul Judiciar, Revista de
Drept Comercial, Revista de Drept Bancar şi Financiar și Romanian Journal of Comparative
Law). Am publicat 6 cărți, dintre care 3 în calitate de autor și 3 în calitate de coautor; am contribuit
cu capitole de carte la 22 de volume colective; am editat 6 volume colective și 5 volume ale
conferințelor; toate acestea au fost publicate la edituri juridice naţionale de prestigiu (Universul
Juridic, Wolters Kluwer, Hamangiu, Lumina Lex).
Am participat, în calitate de expert, la mai multe granturi de cercetare, în principal în
domeniul dreptului insolvenței, concretizate în elaborarea unor proiecte de acte normative (Legea
nr. 85/2006 privind procedura insolvenței; Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a
insolvenței și de insolvență).
O parte dintre studiile, articolele și capitolele de carte publicate pot fi grupate în serii pe un
anumit subiect (e.g. regula judecăţii de afaceri, ca transplant legal, ca standard de apreciere a
răspunderii de drept comun a administratorilor societăților comerciale și în relaţie cu răspunderea
administratorilor pentru insolvenţa societăţilor comerciale; mecanismele de protecție a
consumatorului de credite – instrumentele puse la dispoziția consumatorului pentru ieșirea din
contract, eliminarea clauzelor abuzive din contract prin intermediul acțiunilor colective,
supraîndatorarea consumatorului de credite), altele analizează punctual teme de esență în dreptul
afacerilor (deficitul democratic în societăţile comerciale, fundamentele legale ale protecției
consumatorului, procesul de standardizare contractuală în dreptul afacerilor, implicaţiile juridice
ale reformelor monetare, statutul băncii centrale și relația acesteia cu instituțiile de credit,
gestionarea crizelor bancare, conceptualizarea creditului bancar, analiza formelor speciale ale
creditului bancar sau problemele sensibile ale eticii în activitatea bancară).
3. Realizări profesionale
Sunt membru al comitelelor științifice ale revistelor juridice Revista Română de Drept al
Afacerilor (editată de Wolters Kluwer România), Central Bank Journal of Law and Finance
(editată sub egida Băncii Naționale a României), Revista de Ştiinţe Juridice (editată de Universul
Juridic) și Analele Universităţii de Vest din Timişoara – Seria Drept.
Sunt director adjunct al Research Center for European Criminal Law, Institute of Law –
Shanghai Academy of Social Sciences și membru în Consiliul Director al Asociaţiei Europene
pentru Drept Bancar şi Financiar (AEBDF) – România.
Sunt formator în drept comercial și drept bancar în cadrul programelor de formare continuă
ale Institutului Naţional al Magistraturii şi ale Institutului Naţional pentru Pregătirea şi
Perfecţionarea Avocaţilor.
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Sunt membru al comisiei de specialitate Științe juridice din cadrul Agenției Române pentru
Asigurarea Calității în Învățământul Superior.

B. Evoluția și dezvoltarea carierei academice, științifice și profesionale
1. Evoluția și dezvoltarea carierei academice
Îmi propun să actualizez cursurile universitare publicate în materiile dreptului comercial și
dreptului bancar; să dezvolt relațiile de cooperare inter-universitară cu profesorii de drept
comercial din cele mai importante centre universitare din România (București, Cluj-Napoca, Iași,
Sibiu, Craiova) și din regiune (Budapesta, Szeged, Pécs – Ungaria; Belgrad, Novi Sad – Serbia;
Ljubljana – Slovenia; Bratislava – Slovacia), formând o rețea care să conlucreze în organizarea de
conferințe și programe de studii de masterat în domeniul dreptului afacerilor; să sprijin
componenta de drept al afacerilor din cadrul masteratului în limba engleză European Union Law,
care urmează să fie înfiinţat la nivelul Facultăţii de Drept din Timișoara începând cu anul
universitar 2015/2016.
2. Evoluția și dezvoltarea carierei științifice
Cercetările viitoare vor contribui la studiul unor instituții de drept societar, drept bancar,
dreptul consumului, sau dreptul insolvenței, pe teme centrate în continuare asupra problematicii
standardelor în afaceri: impactul noului Cod al insolvenţei asupra activităţii de afaceri; tratamentul
juridic al consumatorilor aflați în stare de supraîndatorare; implicațiile juridice ale trecerii
României la moneda euro; noile tehnici şi mecanisme contractuale standard şi non-standard
practicate în domeniul dreptului afacerilor; statutul juridic al noilor forme monetare şi cvasimonetare aflate în circuitul economic; rolul eticii în afaceri; prevenirea și combaterea noilor forme
de criminalitate financiară; metodele de soluționare alternativă a disputelor în dreptul afacerilor
etc.
Activitatea de cercetare urmează să fie desfăşurată având în vedere două direcţii strategice
la nivel instituţional: constituirea Centrului pentru Dreptul Afacerilor Timișoara – Centre for
Business Law Timișoara la nivelul Facultăţii de Drept din cadrul Universității de Vest din
Timișoara (care urmează să editeze revista East European Business Law Journal şi să organizeze
conferinţe de specialitate); consolidarea componentei de drept al afacerilor din cadrul Şcolii
doctorale a Facultăţii de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara, prin recrutarea de
doctoranzi în ariile științifice amintite.
3. Evoluția și dezvoltarea carierei profesionale
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Îmi propun să continui activitatea editorială, prin publicarea unor volume tematice ale
revistelor juridice din ale căror comitete științifice fac parte, pe subiecte cu impact asupra
domeniilor menționate anterior; să continui activitatea de formare profesională în cadrul
Institutului Naţional al Magistraturii şi al Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea
Avocaţilor, pentru a identifica, evalua și analiza critic problemele practice actuale ale materiei și
pentru a concentra activitatea didactică și de cercetare pe aspectele relevante pentru practica
dreptului afacerilor; să continui colaborarea cu Institute of Law – Shanghai Academy of Social
Sciences, prin constituirea Research Center for European Business Law, pe componenta de analiză
a evoluției dreptului afacerilor în estul Europei, și în cadrul Asociaţiei Europene pentru Drept
Bancar şi Financiar (AEBDF) – România, pentru îmbunătățirea vizibilităţii acestor domenii.

Prof.univ.dr. Lucian Bercea
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