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 Curriculum vitae 
Europass 

  

 
Informatii personale 

 

Nume/Prenume  Buglea, Claudiu-Paul 

Adresa   

Telefon   

E-mail  claudiu-paul.buglea@drept.unibuc.ro 

 

Cetățenia  Română 

 

Data nasterii   

 

 Sex   

 
   

 
Experienta profesionala 

 

Experiență academică   

Perioada  Începând cu 2014 

Funcția sau postul ocupat  Conferențiar universitar, Departamentul Drept Privat, Facultatea de 
drept, Universitatea din București, discipline: 

 Drept International Privat, anul 4 licență; 

 Dreptul Comertului International, anul 4 licenta; 

 Solutionarea litigiilor dintre state si investitorii straini, 
Masterat Arbitraj Internationa in limba engleza; 

Principalele activități și 
responsabilități 

 Activităţi didactice şi de cercetare 

Coordonare lucrări licență, respectiv disertație 

Inițiativa introducerii disciplinei  Solutionarea litigiilor dintre state si 
investitorii straini la Masteratul de Arbitraj International in limba 
engleza; 

Predare învățământ la distanță 

Prelegeri cu tema Aspecte de Dreptul international privat roman, 
ținute în cadrul Programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare 
profesională continuă - reglementări cuprinse în noul Cod civil și noul 
Cod de procedură civilă, edițiile 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 și 
2012-2013. 

Prodecan (2012-pana in prezent) 
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Secretar stiintific (2008-2012) 

Membru al Senatului Universitatii din Bucuresti (2012-pana in 
prezent) 

Membru al Consiliului Facultatii de drept (2008 –pana in prezent) 

Numele si adresa 
angajatorului  

 Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Drept,. Bd.  Mihail 
Kogălniceanu, Nr. 36-46, Sector 5, Cod poştal  050107, Bucureşti, 
România 
Tel: +40(21)307 73 76;   +40(21) 307 73 47; 

Fax: +40(21)313 95 75. 

   

   

    

   

   

   

Experiență avocațială   

Perioada  Arbitru pe lista de arbitrii a Curtii de arbitraj Comercial International 
de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei  (2011 – pana in 
prezent) 

   

   

   

   

Perioada  1998-pana in prezent 

Funcția sau postul ocupat  Titularul Cabinetului individual de avocatura „Claudiu-Paul Buglea” 

Principalele activități si 
responsabilități 

 Consultanță juridică, drept civil, drept comercial, dreptul comertului 
international; drept international privat; arbitraj comercial 

   

   

   

   

   

   

   

Perioada  1996-1998 

Funcția sau postul ocupat  Avocat stagiar- Baroul Bucuresti 

Principalele activități si 
responsabilități 

 Consultanță și reprezentare juridică, drept civil, drept comercial 
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Educație și formare 

   

   

   

   

   

Perioada  2010-2013 

Calificarea / diploma 
obținută 

 post-doctorat 

Domenii principale 
studiate  

 Programul „Parteneriatul universitar în cercetare – un pas înainte spre 
o şcoală postdoctorală a viitorului”, ID 61968, Proiectul de cercetare – 
„Dreptul international privat roman-din perspectiva reglementarilor 
europene aplicabile in domeniu si a noului Cod civil roman” 

Numele si tipul instituției 
de învățământ  

 Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti 

   

Perioada  7-9 decembrie 2012 

 

Calificarea / diploma 
obținută 

 Certificat de absolvire  

Domenii principale 
studiate  

 Seminar de formare în domeniul Didacticii universitare a Dreptului 

Numele si tipul instituției 
de învățământ  

 Facultatea de Drept, Universitatea din București 

   

Perioada  1997-2005 

Calificarea / diploma 
obținută 

 Doctor în științe juridice,  cu teza „Soluţionarea litigiilor dintre state 
si comercianţi de altă naţionalitate” 

Domenii principale 
studiate  

  dreptul comertului international 

 

Numele si tipul instituției 
de învățământ  

 Școala doctorală, Academia de Studii Economice- Bucuresti  

   

Perioada  1998-1999 

Calificarea / diploma 
obținută 

 Certificat de absolvire 

Domenii principale 
studiate  

 Pedagogie şi metodologia predării 

Numele si tipul instituției 
de învățământ  

 Universitatea din Bucureşti, Departamentul pentru pregătirea 
personalului didactic 
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Perioada  1992-1996:  

Calificarea / diploma 
obținută 

 cursuri la zi, licențiat în iunie 1996 

Domenii principale 
studiate  

 Drept 

Numele si tipul instituției 
de învățământ  

 Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti 

   

Organizator conferințe  INTERNAȚIONALE 
1. Conferința „Modern Trends in International Commercial 

Arbitration”, organizată de Facultatea de Drept, Universitatea 
din București, în limba engleză, București, 6-7 septembrie 2012 

2. Conferința „ International Arbitration LLM Alumni meets 
Practitioners.States and State Entities in International 
Arbitration”, organizată de Facultatea de Drept, Universitatea 
din București, în limba engleză, București, 16 octombrie 2015 

NAȚIONALE 
1. Conferința „Probleme dificile de drept civil”, ediția I, 

organizată de Societatea de Științe Juridice, București, 28-29 
septembrie 2012 

2. Dezbaterea “Mai rară decât fiducia: logodna”, dezbatere 
organizată de Societatea de Științe Juridice în ziua de 9 iunie 
2014, 

3. Conferința “Probleme dificile de drept civil”, ediția 2014, 
organizate la București în zilele de 2 și 3 octombrie 2014 

4. Conferința “Probleme dificile de drept civil”, ediția 2015, 
organizate la București în ziua de 16 octombrie 2015 

5. Dezbaterea “Apare când nu te mai aștepți (art. 1271 NCC)”, 
dezbatere organizată de Societatea de Științe Juridice în ziua 
de 17 noiembrie 2014 

6. Dezbaterea “Contractele de asistență juridică încheiate de avocați cu 

persoane fizice. Efectele deciziei CJUE în cauza C-537/13”, 
dezbatere organizată de Societatea de Științe Juridice în ziua 
de 9 februarie 2015 

7. Dezbaterea “Este egală femeia cu bărbatul?”, dezbatere 
organizată de Societatea de Științe Juridice în ziua de 7 
septembrie 2015 

8. Dezbaterea “Ziua Bufniței ”, dezbatere organizată de Societatea 
de Științe Juridice în ziua de 14 decembrie 2015 

9. Dezbaterea “Vânzarea internațională de mărfuri este dalmațian fără 

picățele?”, dezbatere organizată de Societatea de Științe 
Juridice în ziua de 30 mai 2016  

Moderator conferințe  INTERNAȚIONALE 
1. Conferinta internationala: Modificarile legislatiei  

fundamentale a Romaniei.Aspecte de drept intern si drept 

http://dezbateri.juridice.ro/3608/contractele-de-asistenta-juridica-incheiate-de-avocati-cu-persoane-fizice-efectele-deciziei-cjue-in-cauza-c-53713
http://dezbateri.juridice.ro/3608/contractele-de-asistenta-juridica-incheiate-de-avocati-cu-persoane-fizice-efectele-deciziei-cjue-in-cauza-c-53713
http://dezbateri.juridice.ro/6173/vanzarea-internationala-de-marfuri-este-dalmatian-fara-picatele
http://dezbateri.juridice.ro/6173/vanzarea-internationala-de-marfuri-este-dalmatian-fara-picatele
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comparat; Oradea 22-24 noiembrie 2012;   
2. Conferința „ International Arbitration LLM Alumni meets 

Practitioners.States and State Entities in International 
Arbitration”, organizată de Facultatea de Drept, Universitatea 
din București, în limba engleză, București, 16 octombrie 2015 

 
NAȚIONALE 

3. Conferinta Nationala a Noilor Coduri Civile ale  Romaniei 
Timişoara, România, 27 – 28 mai 2011, Facultatea de Drept şi 
Ştiinţe Administrative din cadrul Universităţii de Vest din 
Timişoara, Centrul European de Studii şi Cercetări Juridice 
Timişoara, Facultatea de Drept din Universitatea din 
Bucuresti,  
 

Lector conferințe 

 

 INTERNAȚIONALE 
1. Conferința „Modern Trends in International Commercial 

Arbitration”, organizată de Facultatea de Drept, Universitatea 
din București, București, 6-7 septembrie 2012, secțiunea IV, 7 
septembrie 2012, tema comunicării – „Arbitrajul privind 
investiţiile străine” 

2. Conferinta internationala: Modificarile legislatiei  fundamentale 
a Romaniei.Aspecte de drept intern si drept comparat; Oradea 
22-24 noiembrie 2012, tema comunicării – „Recunoaşterea 
hotărârilor judecătoreşti străine în România”   

3. Simpozionul internaţional „Sistemul juridic între stabilitate şi 
reformă”, Craiova, 18-19 noiembrie 2011, Facultatea de Drept şi 
Ştiinţe Administrative din cadrul Universităţii din Craiova cu 
tema „Noua reglementare de drept internaţional privat”  

 
NAȚIONALE 

4. Conferința  „Reglementari fundamentale in noul Cod Civil si in 
noul Cod de Procedura Civila” organizată de Facultatea de 
Drept, Universitatea din București, București, 17-18 februarie 
2012, 18 februarie 2012, secțiunea 1, tema comunicării – 
„Normele conflictuale privind dreptul familiei” 

5. Conferința „Cunoașterea, înțelegerea și aplicarea noilor coduri 
fundamentale ale României”, organizată de Uniunea Națională a 
Barourilor din România, Institutul Național pentru Pregătirea și 
Perfecționarea Avocaților, Oradea, 20-21 ianuarie 2012, ziua II,  

6. Conferința „Cunoaşterea, înţelegerea şi aplicarea noului Cod de 
procedură civilă”, organizată în perioada 18-19 ianuarie 2013, la 
Oradea, jud. Bihor 

7.  Conferința „Înţelegerea şi aplicarea noilor coduri fundamentale 
ale României”, organizată în perioada  24-25 ianuarie 2014, la 
Oradea, jud. Bihor. 

8. Conferința Națională a Noilor Coduri ale României, organizată 
de Facultățile de Drept din cadrul Universității de Vest 
Timișoara și a Universității din București și Centrul European 
de Studii şi Cercetări Juridice Timişoara, Timișoara, 27-28 mai 
2011, subsecțiunea 3, Obligații civile, 27 mai 2011, tema 
comunicării – „Aspecte de drept internaţional privat în Noul 
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Cod Civil” 
9. Conferinţa „Arbitrajul în Noile Coduri”, 16-17 decembrie 2013, 

București, organizată de Curtea de Arbitraj Comercial 
Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a 
României, tema comunicării - Cine se poate adresa Centrului 
Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor relative la 
Investiţii (CIRDI), pentru rezolvarea pe cale arbitrală a unui 
litigiu? 

10. Conferința “Probleme dificile de drept civil”, ediția 2013, 
organizată de către Societatea de Științe Juridice în zilele de 18 
și 19 octombrie, în calitate de speaker invitat, cu prezentarea 
Recunoașterea unei hotărâri judecătorești străine pe teritoriul 
României  

11. Conferința “Probleme dificile de drept civil”, ediția 2014, 
organizate la București în zilele de 2 și 3 octombrie 2014 

calitatea de speaker invitat, susținând prezentarea Legea 
aplicabilă persoanei juridice cu element de extraneitate,  

12. Dezbaterea “Apare când nu te mai aștepți (art. 1271 NCC)”, 
dezbatere organizată de Societatea de Științe Juridice în ziua de 
17 noiembrie 2014 

13. Dezbaterea “Contractele de asistență juridică încheiate de avocați cu 

persoane fizice. Efectele deciziei CJUE în cauza C-537/13”, dezbatere 
organizată de Societatea de Științe Juridice în ziua de 9 
februarie 2015 

14. Conferința „Înţelegerea şi aplicarea noilor coduri fundamentale 
ale României”, organizată în perioada 20-21 martie 2015, la Baia 
Mare, jud. Maramureș. 

15. Dezbaterea “Este egală femeia cu bărbatul?”, dezbatere organizată 
de Societatea de Științe Juridice în ziua de 7 septembrie 2015 

16. Dezbaterea “Ziua Bufniței ”, dezbatere organizată de Societatea de 
Științe Juridice în ziua de 14 decembrie 2015 

17. Dezbaterea “Vânzarea internațională de mărfuri este dalmațian fără 

picățele?”, dezbatere organizată de Societatea de Științe Juridice 
în ziua de 30 mai 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://dezbateri.juridice.ro/3608/contractele-de-asistenta-juridica-incheiate-de-avocati-cu-persoane-fizice-efectele-deciziei-cjue-in-cauza-c-53713
http://dezbateri.juridice.ro/3608/contractele-de-asistenta-juridica-incheiate-de-avocati-cu-persoane-fizice-efectele-deciziei-cjue-in-cauza-c-53713
http://dezbateri.juridice.ro/6173/vanzarea-internationala-de-marfuri-este-dalmatian-fara-picatele
http://dezbateri.juridice.ro/6173/vanzarea-internationala-de-marfuri-este-dalmatian-fara-picatele
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Aptitudini si 
competente personale 

Limba maternă  Româna 

 

 Limbi străine cunoscute 

Autoevaluare  Comprehensiune Vorbit Scris 

 Nivel european (*)   Abilitati de 
ascultare 

Abilitati de 
citire 

Interactiune Exprimare  

 

Engleza   C2 Utilizator 
experimen

tat 

C2 Utilizator 
experiment

at 

C2 Utilizator 
experiment

at 

C2 Utilizator 
experiment

at 

C2 Utilizator  
experiment

at 

Franceza   C1 Utilizator 
experimen

tat 

C1 Utilizator 
experiment

at 

B2 Utilizator 
independe

nt 

B2 Utilizator 
independe

nt 

B2 Utilizator  
independe

nt 

            
(*) Cadrului european de referinţă pentru limbi 

 

Premii  Premiul ‘’Nicolae Titulescu” acordat de Academia Romana, pe anul 
2008, pentru lucrarea „Dreptul Comertului International. Parte 
generala si Parte speciala. - Tratat.” In coautorat cu Dragos-Alexandru 
sitaru si Serban Stanescu, Editura Universul Juridic, (2008) 

 

Informații 
suplimentare 

 
 

 Avocat, membru al Baroului București din ianuarie 1996, 
avocat definitiv din mai 1998 

 Coordonator de practică avocațială studențească 

 Membru al Societății de Științe Juridice din octombrie 2012 

 Autor şi coautor de lucrări monografice şi cursuri universitare 
precum şi a numeroase articole și studii  

 Membru în comisiile de examinare examenele de admitere, 
respectiv definitivare, în profesia de avocat 

 Membru în Consiliul Științific al Revistei de note și studii 
juridice (RNSJ). Revista este editată de Societatea de Științe 
Juridice, cu sprijinul Juressa Net SRL, ISSN 2066-0944. 

 Membru în Consiliul de redacţie al Revistei române de 
parteneriat public-privat 

 Arbitru pe lista de arbitrii a Curtii de Abitraj Comercial 
International de pe langa Camera de Comert si Industrie a 
Romaniei 

                     
 Activitate ştiinţifică  a se vedea Lista de publicații 

 
 
 

C0nferențiar universitar dr. Claudiu-Paul Buglea 


