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2. TITLUL PROIECTULUI DE CERCETARE POSTDOCTORALĂ 
DREPTUL INTERNATIONAL PRIVAT ROMAN - din perspectiva 
reglementarilor europene aplicabile in domeniu si a noului cod civil roman - 

 
 
 
3. TERMENI CHEIE (maxim 5 termeni) 

1. Drept international 
privat 

2. Element de extraneitate  
3. Conflict de legi 
4. Norma conflictuala 
5. Lege aplicabila (lex 

causae) 
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4. REZUMATUL PROIECTULUI (maxim 2 pagini) 
In momentul actual, in materia Dreptului international privat roman, principalul act normativ special 
in materie este Legea 105/1992 privind raporturile de drept international privat roman. Acest act 
normativ reprezinta in fapt instrumentul juridic de baza, unde regasim ansamblul normeor 
conflictuale, adica a normelor juridice de trimitere, de fixare, sau altfel spus a normelor care rezolva 
conflictele de legi nascute ca urmare a aparitiei in cadrul unui raport juridic de drept privat a unui 
element de extraneitate, norma conflictuala indicand care din sistemele de drept in prezenta urmeaza 
sa solutioneze pe fond raportul juridic de drept privat cu element de extraneitate.    
Odata cu aderarea Romaniei la Uniunea europeana, pe teritoriul Romaniei au devenit aplicabile 
automat anumite reglementari europene de aplicatie imediata si obligatorie, multe din acestea 
interferandu-se cu materia dreptului international privat. Altfel spus, au devenit aplicabile in sistemul 
nostru juridic Regulamentele europene care contin dispozitii speciale de drept international privat, 
prin care se unifica in anumite materii sistemele europene de norme conflictuale. 
Mai mult, noul cod civil aprobat de Parlament si asteptat sa intre in vigoare, contine la randul sau un 
aspect mai mult decat important pentru Dreptul international privat roman si anume, acesta preia in 
continutul sau dispozitiile actualei legi cadru in materie, respectiv legea 105/1992, aducand si anumite 
viziuni noi in domeniu. 
Pornind de la aceste premise , prin acest proiect voi incerca sa tratez pentru inceput modul in care 
Regulamentele europene patrund si interactioneaza (acolo unde este cazul) cu legislatia romaneasca 
inca in vigoae la acest moment. 
In aceasta ordine de idei, voi incerca sa analizez fiecare regulament european care intereseaza Dreptul 
international privat, atat din perspectiva aplicarii sale efective pe teritoriul Romaniei cu cazuistica 
relevanta, cat si din perspectiva compararii cu modul in care aceleasi norme juridice au fost 
implementate, devenind izvor de practica judiciara pe teritoriul unor alte state membre ale Uniunii 
europene. 

Principalele acte normative comunitare asupra carora ma voi apleca in cercetare votare  vor fi :   
Regulamentului (CE) nr.593/2008 al Parlamentului european si al consiliului din08 privind le  

licabila obligtiilor contractuale (Roma I); 
Regulamentul (CE)  nr. 864/2007 privind legea aplicabila obligatiilor necontractuale (Roma II);  
Regulamentul (CE) nr.1346/2000 privind insolventa; 
Regulamentul (CE) nr.44/2001 privind competenţa, recunoaşterea şi executarea hotǎrârilor în mat  

vilǎ şi comercialǎ. 
I 

In ceea ce priveste noua reglementare de drept inernational privat roman care va fi reprezentata de 
Cartea a VII- a a noului cod civil – Dispozitii de drept international privat-, aceasta imi va crea 
posibilitatea de a prezenta pas cu pas noua viziune a legiuitorului roman, influentata firesc si ea de 
noile realitati economice si sociale, in acest domeniu extrem de interesant. 
Astfel ma voi ocupa pentru inceput de partea generala a dreptului international privat, analizand pas 
cu pas mecanismul conflictual declansat odata cu aparitia elementului de extraneitate, asa cum este el 
prevazut in noul cod civil. Voi analiza institutiile specifice dreptului international privat cum ar fi : 
conflictul de legi; norma conflictuala; norma de aplicatie imediata; legea aplicabila ca lex causae; 
califificarea si conflictul de calificari; retrimiterea; interpretarea si aplicarea legii straine; ordinea 
publica de drept international privat; frauda la lege in dreptul international privat samd. 

Dupa analiza acestui mecanism, voi patrunde cu analiza in partea speciala a drepului international 
privat, mai precis voi analiza noile dispozitii conflictuale aplicabile in diferitele ramuri ale dreptului 
privat : drept civil ( materiile persoanei fizice si juridice, bunuri, acte juridice,fapte juridice 
succesiuni); dreptul familiei ( casatoria, filiatia, adoptia) ; drept comercial; dreptul proprietatii 
intelectuale; dreptul transporturilor; dreptul muncii, drept procesual civil.  Aici voi analiza noua 
reglementare prin comparatie cu vechea reglementare si, bineinteles in stransa interdependenta cu 
legislatia europeana la care de data aceasta noul cod face trimiteri directe si explicite. 
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5. DESCRIEREA ŞTIINŢIFICĂ A PROIECTULUI (maxim 12 pagini) 
 
5.1. SCOPUL PRINCIPAL URMĂRIT 
Prin acest proiect , principalul scop urmarit consta in realizarea unei lucrari monografice care sa 
prezinte noua orientare a legislatiei Romaniei in materia dreptului international privat, orientare 
influentata in anumite domenii particulare de catre reglementarile comunitare in materie si 
materializata efectiv si intr-o noua haina juridica oferita de noul cod civil . In vederea realizarii 
acestui deziderat ma voi folosi de legislatia euopeana in materie (regulamente obligatorii) 
aplicabila ca atare si in spatiul juridic romanesc , de noua legislatie romaneasca, de doctrina si 
practica europeana si acolo unde este cazul, romaneasca. 

 
5.2. IMPORTANŢA ŞI RELEVANŢA CONŢINUTULUI ŞTIINŢIFIC  
Se va specifica stadiul actual în domeniu, probleme rămase nerezolvate relevante pentru tema 
proiectului. Se va descrie motivaţia proiectului şi gradul de interdisciplinaritate (dacă este cazul). 
 
Alegerea acestui proiect de cercetare, extrem de generos sub aspectul problemelor ce urmeaza a 
fi abordate, se bazeaza tocmai pe importanta deosebita a problematicii deduse analizei. 
Importanta este data in principal de doua aspecte esentiale:  

- pe de o parte ea este oferita de domeniul de drept in care urmeaza sa  se realizeze cercetarea, 
respectiv domeniul dreptului international privat, acolo unde odata cu deschiderea tot mai 
puternica a granitelor, atat fizico-geografice cat mai ales culturale, se permite o circulatie tot 
mai libera a persoanelor vazute prin prisma ideii de subiecte ale raportului juridic de drept privat 
cat si a bunurilor si serviciilor, fapt ce face ca incidenta raporturilor de drept international privat 
sa fie intr-o dezvoltare accelerata, legislatia fiind obligata sa ii faca fata;  

- si pe de alta parte, strict raportat la dreptul roman, se se cere cu maxima stringenta conturarea 
unei doctrine juridice  cat mai solide in aceste materii noi, noutatea fiind data atat de incidenta 
reglementarilor europene de aplicabilitate imediata cat si de reglementarea pe care noul cod 
civil incearca sa o instituie in acest domeniu. 

Pornind de la aceste deziderate de baza, acest proiect are ca scop initierea unei etape noi privind 
dezbaterea tuturor aspectelor de drept international privat influentate de aceste modificari de 
viziune.  Din chiar denumirea proiectului, reiese clar caracterul interdisciplinar al acestuia, aici 
urmand a fi analizate materii extrem de variate specifice dreptului privat : drept civil, drept 
comercial, dreptul familiei, dreptul proprietatii intelectuale, dreptul tansportulrilor, dreptul 
muncii; drept procesual civil  etc., materii ce au un punct comun, dat de existenta elementului de 
extraneitate. 

Si, in sfarsit aceasta cercetare vizeaza o analiza comparata a modului in care aceleasi 
reglementari au fost implementate si si-au gasit aplicabilitatea practica in diferitele sisteme de 
drept apartinand statelor componente ale Uniunii europene. 

 
5.3. OBIECTIVELE, METODOLOGIA ŞI REZULTATELE PRECONIZATE 
ALE CERCETĂRII 
Se vor detalia obiectivele proiectului, modul de îndeplinire a acestora şi rezultatele preconizate.  Se 
vor specifica contribuţiile cuantificabile ale proiectului. 
  
Pornind de la scopul principal al proiectului respectiv realizarea unei lucrari care sa analizeze 
noile tendinte legislative in domeniul Dreptului international privat roman si in stransa legatura 
cu acest deziderat, obiectivele nu pot sa reprezinte altceva decat niste piloni pe care sa faca 
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posibila realizarea sa. Astfel obiectivele punctuale ar fi intr-o ordine logica :  
- evidentierea principalelor aspecte de drept deduse analizei si implicit structurarea materiei 
supuse cercetarii; 
-  obtinerea cat mai multor informatii necesare realizarii proiectului; 
- analiza detaliata a Regulamentului (CE) nr. 593/2008 privind obligatiile contractuale (Roma I) 
si a Regulamentului (CE) nr.864/2007 privind obligatiile necontractuale (Roma II) si a 
implicatiilor practice ale acestora; 
-  analiza Regulamentelor (CE) nr. 1346/ 2000 privind insolventa, respectiv 44/2001 privind 
competenta, recunoasterea si exaecutarea unor hotarari judecatoresti pronuntate in materie civila 
si comerciala; 
-  cercetarea si analiza noii reglementari a materiei dreptului international privat roman asa cum 
este consacrata in Cartea a VII a a noului cod civil, si a impactului acesteia in practica; 
-  realizarea unei lucrari cu caracter monografic in acest domeniu. 
 
In vederea realizarii scopului principal si a obiectivelor mentionate voi derula activitati de 
documentare si de strangere a materialelor necesare atat din surse interne cat mai ales din surse 
provenind din alte state membre ale Uniunii europene. Odata adunate si structurate materialele 
pe fiecare obiectiv in parte, voi trece la etapa analizei juridice, scop in care voi aplica metodele 
specifice cercetarii juridice in general si de interpretare a legii civile, in special. Doctrina 
romana dar mai ales cea din diferitele tari integrate in spatiul comunitar precum si solutiile  
jurisprudentiale in materie vor fi analizate prin recurgere atat la metoda sintetica, cat si analitica, 
in functie de interesul avut in vedere pentru evidentierea  fiecarei probleme de drept in parte. De 
asemenea, va fi aplicata metoda de cercetare istorico-teleologica atat pentru studiul noului cod 
civil si a legislatiei speciale cat si pentru urmarirea surselor doctrinare si jurisprudentiale ale 
notiunilor, a institutiilor juridice inerente materiei dreptului international privat. 
  De asemenea, actualele dispozitii asa cum se regasesc reglementale in legea cadru nr.105/1992 
privind raporturile de drept international privat roman, precum si noua reglemenare din artea a 
VII a a noului Cod civil si Regulamentele europene incidente in materie vor fi analizate prin 
folosirea regulilor de interpretare gramaticala, sistematica si logica. Voi incerca sa fac 
permanent o paralela intre actuala legislatie in materie si noua, insistand pe diferentele 
importante, diferente care sugereaza in fiecare domeniu schimbarea viziunii legiuitorului pentru 
materia respective. 
  Evident, dintr-o asemenea cercetare avand ca scop un domeniu ca dreptul international privat 
nu poate lipsi metoda de cercetare comparativa care va avea drept scop evidentierea criteriilor 
de diferentiere dintre sistemul de drept roman si   si alte sisteme de drept apartinand altor state 
membre ale Uniunii europene. 
    Obiectivele prezentate, a caror realizare se bazeaza pe activitatile corespunzatoare fiecaruia in 
parte se vor concretiza prin intermediul publicarii in diferite reviste de specialitate a rodului 
cercetarilor si in final prin publicarea unui material complex, de sinteza,  cu caracter monografic 
. Astfel prin articolele oferite pietei juridice se releva si contributiile proiectului la dezvoltarea 
doctrinei in materie prin oferirea unei imagini cat mai detaliate asupra noilor reglementari in 
materia dreptului international roman din avandu-se in vedere toate perspectivele: istorica, 
teoretica , practica, si evident comparativa, cu contributii personale ale autorului proiectului 
constand in viziuni si solutii proprii propuse in legatura cu majoritatea aspectelor ce ridica un 
mai mare inters. 
 

 
5.4. GRADUL DE ORIGINALITATE/INOVARE ŞI IMPACTUL 
PRECONIZAT AL PROIECTULUI 
Se va specifica gradul de originalitate şi complexitate a metodelor şi soluţiilor propuse raportate la 
realizările recente în domeniu. Se va detalia impactul contribuţiilor proiectului. 
 
Intr-o succesiune logica a analizei proiectului, pornindu-se evident de la scopul principal al 
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acestuia si trecand prin stabilirea obiectivelor si metodologiei folosite in scopul realizarii 
acestora, rezulta si originalitatea si complexitatea sa. 
Originalitatea consta in faptul ca pentru prima data se va analiza in doctrina noastra de drept 
international privat, interventia unor reglementari care nu provin direct de la legiuitorul roman, 
dar care sunt de aplicare directa si imediata. Tehnica prin care acestea penetreaza sistemul 
juridic romanesc este la randul ei inedita. Astfel ele urmeaza sa se aplice in cele mai mlte cazuri, 
in domenii inca reglementate de o legislatie speciala (in cazul nostru particular de legea 
nr.105/1992 ), legislatie inca neabrogata. Prin urmare,  cercetatorului ii revine o misiune destul 
de dificila si inedita, dar de aici si extrem de interesanta, de a constata si analiza de la caz la caz 
daca o reglementare se suprapune in totalitate peste reglementarea existenta, excluzand-o de la 
aplicare (asa cum fac Regulamentele sin materia obligatiilor contractuale si necontractuale spre 
exemplu), sau daca doar ii restrange sfera de aplicare (Regulamentul privind competenta , 
recunoasterea si executarea unor hotarari in materie civila si comerciala), dispozitiile legislatiei 
romane ramanad aplicabile pentru alte situatii decat cele prevazute expres in  regulamentul 
european. Prin aceasta cercetare se doreste astfel oferirea catre practicipantii de pe piata juridica 
a unui instrument nou care sa le permita sa inteleaga si evident sa foloseasca, intr-un mod usor 
si corect, noile instrumente juridice europene in stransa interdependenta cu deja existenta 
legislatie. 
Mai mult, in a doua parte a cercetarii, se va incerca realizarea unei prezentari comparative a noii 
reglementari in materie asa cum este creionata ea in noul cod civil care desi aprobat si 
promulgat, nu este inca in vigoare, si legislatia actuala care tinde, firesc, sa devina vechea 
legislatie odata cu aplicarea efectiva si dorita a celei noi. In aceasta ordine de idei, prin faptul ca 
vorbim de o noua reglementare, care inca nu a apucat sa fie aplicata neintrand astfel in lucrul 
practicienilor si prin urmare nici sub ochiul critic al doctrinarului, creaza posibilitatea pentru 
realizatorul acestui proiect de a oferi o viziune proprie si inca neafectata de alte influente majore 
doctrinare provenite din domeniul cercetatorilor romani in materie.  
Avand in vedere ineditul acestei abordari si daca obiectivele impuse se realizeaza, acesta ar 
trebui sa se reflecte in contributia pe care demersul stiintific o va manifesta prin punerea bazelor 
unei doctrine in acest domeniu. Astfel, asa cum am mai aratat deja, rezultatele cercetarii 
materializate in articole, participari la diferite conferinte si realizarea unei monografii,  ar trebui 
sa ofere specialistilor in drept niste parghii care sa le foloseasca in demersurile lor ulterioare.  Si 
cand ma refer la specialistii in drept ce ar trebui sa fie interesati de rezultatele prezentului 
proiect, ma gandesc in primul rand la practicienii efectivi  (avocati, notari, judecatori) care sunt 
chemati sa aplice imediat si direct niste dispozitii legale total nefamiliare si fara un „ghid de 
folosinta imediat”, dar ma gandesc deasemenea si la teoreticienii dreptului care vor putea avea, 
odata cu aparitia rezultatelor proiectului, un punct de inceput care sa genereze discutii cat mai 
interesante pigmentate de controversele inevitabile, toate ducand firesc la conturarea unei 
doctrine cat mai consistente si interesante in materie.  Prin umare, obiectivele proiectului privite 
din aceste doua puncte de vedere, ne apar pe de o parte ca un instrument util in munca 
practicienilor, iar pe de alta parte ca o provocare pentru spiritul critic al doctrinarilor din 
domeniu.       

 
5.5. PLANUL DE LUCRU 
  
AN OBIECTIVE ACTIVITĂŢI REZULTATE 

I 1 Evidentierea principalelor 
aspecte de drept deduse 
analizei. Structurarea 
materiei supuse cercetarii. 

Derularea unor activitati 
specifice de documentare 
destinate punerii in evidenta 
si culegerii informatiilor de 
baza necesare derularii 
cercetarii : studiu si 
documentare.  

Configurarea structurii 
proiectului. 

2 Obtinerea cat mai multor Documentarea realizata prin Conturarea obiectivelor 
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informatii necesare 
realizarii proiectului. 

analiza intregii  legislatii 
relevante, precum si a 
doctrinei  si jurisprudentei in 
materie.  

punctuale care formeaza 
esafodajul proiectului 
final. 

II 1 Analiza detaliata a 
Regulamentului (CE) nr. 
593/2008 privind obligatiile 
contractuale (Roma I) si a 
Regulamentului (CE) 
nr.864/2007 privind 
obligatiile necontractuale 
(Roma II) 

Documentarea realizata prin 
analiza efectiva a textelor 
regulamentelor ,doctrinei 
straine relevante precum si a  
si jurisprudentei straine si 
romane in materie. Deplasari 
in scop de studiu, participarea 
la seminarii, conferinte. 

Publicare articole studii, 
comentarii in revistede 
specialitate. 

2 Analiza Regulamentelor 
(CE) nr. 1346/ 2000 privind 
insolventa respectiv 
44/2001 privind 
competenta, recunoasterea 
si exaecutarea unor hotarari 
judecatoresti pronuntate in 
materie civila si comerciala. 

Documentarea realizata prin 
analiza efectiva a textelor 
regulamentelor ,doctrinei 
straine relevante precum si a  
si jurisprudentei straine si 
romane in materie . Deplasari 
in scop de studiu, participarea 
la seminarii, conferinte. 

Publicare articole studii, 
comentarii in revistede 
specialitate. 

III 1 Cercetarea si analiza noii 
reglementari a materiei 
dreptului international 
privat roman asa cum este 
consacrata in Cartea a VII a 
a noului cod civil, si a 
impactului acesteia in 
practica. 

Aplecarea asupra dispozitiilor 
relevante in materie ale  
noului cod civil si ale surselor 
de inspiratie care au stat la 
baza realizarii lor. Deplasari 
in scop de studiu, participarea 
la seminarii, conferinte. 

Publicare articole studii, 
comentarii in revistede 
specialitate. Redactare 
lucrare monografica. 

2 Centralizarea si formularea 
concluziilor studiilor 
efectuate. 

Activitatea efectiva de 
redactare a lucrarii 
monografice. 

Finalizarea cercetarii  in 
vederea  publicarii 
lucrarii monografice 
dedicate impactului 
reglementarilor europene 
asupra  dreptului 
international privat 
roman . 

 
6. REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT (maxim 3 pagini) 
Rezumatul tezei de doctorat cu titlul „SOLUTIONAREA DIFERENDELOR DINTRE STATE 
SI COMERCIANTI DE ALTA NATIONALITATE”   
 
Lucrarea este compusa din 8 capitole precedate de consideratii introductive si finalzata printr-un 
set de concluzii. 
In partea de consideratii introductive, am prezentat argumentele care au stat la baza alegerii 
temei pentru lucrarea de doctorat, noutatea acesteia in literatura romana de specialitate practica 
in domeniu, precum şi prezentarea etapei de cercetare , atât a doctrinei internaţionale cat şi a 
doctrinei româneşti, chiar daca extreme de redusa. 
  
Capitolul II este dedicat in intregime prezentarii limitarilor suveranitatii statelor, limitari 
necesare pentru crearea unui mecanism special dedicat rezolvarii disputelor dintre state si 
comercianti de alta nationalitate. 
Astfel am prezentat trecerea de la sistemul primitiv, cu dreptul absolut si exclusiv al statului de 
a–si organiza si rezolva prin propria legislatie acest tip de litigii, urmata de renuntarile treptate 
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la unele drepturi ce tin de suveranitatea de jurisdictie, si ajungandu-se in final la recunoasterea 
de catre stat, pe baza unui accord incheiat cu comerciantii, a unui arbitraj ad-hoc, menit să 
soluţioneze litigiile care pot apărea. 
In final s-a ajuns la crearea unui mecanism special, a unei jurisdictii speciale, cu scop clar de a 
solutiona disputele dintre state si comercianti de alta nationalitate prin conciliere si arbitraj. 
 
In mod firesc, dupa analiza din capitolul I, capitolele II si III sunt dedicate jursdictiilor arbitrale 
instituite prin reglementari cu caracter international cu vocatie universala (capitolul II) 
respective juridictii instituite prin reglementari la nivel regional (capitolul III). 
 
In cadrul analizei reglementarilor cu caracter international cu vocatie universala, am prezentat: 
arbitrajul privat din  cadrul Curtii Permanente de Arbitraj de la Haga, arbitraj destinat 
solutionarii disputelor dintre state si comercianti de alta nationalitate, Centrul International 
pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investitii dintre un stat si nationalii unui alt stat 
si in final, Mecanismul suplimentar oferit de CIRDI.. 
Avand in vedere ca in cadrul Curtii Permanente de Arbiraj de la Haga, au fost solutionate foate 
putine litigii legate de subiectul lucrarii, am prezentat in mod general regulile de arbitraj pentru 
astfel de litigii. 
In ceea ce priveste ICSID, datorita imporantei sale, ca organ international exclusiv specializat in 
solutinarea disputelor dintre state si investitiorii de alta nationalitate, dupa o prezentare generala 
in acest capitol, am dedicat ICSID o mare parte a acestei lucrari, elabrand o analiza detaliata a 
concilierii si procedurilor arbitrale desfasurate sub egida sa. 
  
Cat despre analiza jurisdictiilor arbitrale insituite prin reglemenatri cu caracter regional, m-am 
oprit asupra conventiilor care au creat un mecanism special ce are ca scop reglementarea 
litigiilor dintre state si investitorii unui alt stat semnatar, sau  care au facut trimitere la o 
jurisdictie speciala cu carater universal pentru reglementarea unor astfel de dispute (cu referire 
predomnanta la ICSID). 
Aici am prezentat urmatoarele: Arbitrajul desfăşurat sub egida Organizaţiei pentru armonizarea 
dreptului afacerilor în Africa (OHADA); Regimul juridic instituit prin Convenţia comună 
privind investiţiile între statele membre ale Uniunii vamale şi economice a Africii Centrale 
(UDEAC); Mecanismul instituit de Codul Comunitar privind investiţiile ale Comunităţii 
economice a statelor marilor lacuri ( CEPGL); Regimul instituit prin Acordul Unic privind 
investiţiile de capital arab în statele arabe; Regimuri instituite la nivelul comunităţiilor din 
America; Arbitrajul organizat pe lângă Curtea de Justiţie a Uniunii Europene. 
 
Luând în considerare faptul că, printre litigiile dintre un stat şi comercianţii de altă naţionalitate, 
se remarca, nu numai prin numărul lor mare, dar, de asemenea, prin importanţa lor, litigiile care 
decurg din investiţiile realizate de către comercianţi pe teritoriul unui stat străin, gazda 
investitiei, restul lucrarii este dedicat în întregime mecanismului creat prin convenţia încheiată 
la Washington în 1965 cu privire la  soluţionarea litigiilor relative la  investiţii,  dintre state şi 
persoane ale altor state. 
 
Prin urmare, după o prezentare generală a Convenţiei am apelat la o analiză detaliată a Centrului 
International pentru Reglementarea Diferendelor referitoare la Investiţii. În acest fel, am 
analizat structura centrului, prezentând organele sale, respectiv Consiliul de Administraţie şi 
Secretariatul. 
 
În capitolul VI, competenţa Centrului este analizata în detaliu, încercând să identificam 
condiţiile obiective care se referă la conceptul de investiţii, respectiv de dispută juridică în ceea 
ce priveşte investiţiile, condiţiile care trebuie îndeplinite pentru a putea face apel la competenta 
centrului. 
Aspecte care se referă la părţile la un litigiu care ar putea fi subiectul  unei conciliere sau arbitraj 
ale CIRDI sunt, de asemenea, analizate. 
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Din acest punct de vedere, conceptul de stat contractant; entităţi publice sau organisme care 
depind de stat; conceptul de cetăţean al unui alt stat contractant; persoana fizică a litigiului; 
subrogarea în drepturile investitorilor sunt prezentate în detaliu. 
Analiza acestor aspecte se bazeaza atat pe elemente din doctrina internationala cat si pe practica 
oferita de arbitrajul CIRDI. 
Luând în considerare rolul esenţial al părţilor. consimţământul în tot ceea ce priveste apelul la 
competenţa CIRDI, a treia secţiune a capitolului VI este dedicată, analizei atât a condiţiilor din 
acordul care se referă la forma de manifestare şi la momentul în care este realizat, cat  şi  a 
consecintelor generale şi speciale ale consimţământului. 
  
Capitolul VII este dedicat concilierii in cadrul CIRDI, analizând aspecte care se referă la cererea 
de conciliere, la constituirea organismului de conciliere şi în final la procedurile în faţa instanţei. 
Având în vedere că  procedura în faţa organismului de conceliere este predominant identica cu 
cea destinata  arbitrajului din cadrul CIRDI, şi soluţionarea litigiilor de arbitraj între state şi 
investitori, reprezintă principala metodă pentru aceste litigii, aspectele procedurale sunt 
analizate in detaliu în capitolul consacrat arbitrajului CIRDI. 
 
În acest fel, în capitolul VIII toate aspectele care se referă la procedura de arbitraj sunt analizate 
minuţios, cu trimiteri la doctrină şi la spetele solutionate, incepand cu cererea de arbitraj si 
terminănd cu pronuntarea unei sentinte de arbitraj, precum şi recunoaşterea şi executarea 
sentinţelor arbitrale. 
Astfel, aspecte legate de cererea de arbitraj, constituirea tribunalului, puterile şi funcţiile 
tribunalului, legea aplicabilă litigiului, modalităţile de alegere a dreptului aplicabil, normele 
efectiv aplicabile, dezbaterile în faţa tribunalului, sentinţa arbitrală si aspecte despre pronuntarea 
si comnicarea ei, completarea şi rectificarea sentinţei, interpretarea sentinţei, revizuirea si 
anularea acesteia sunt de asemenea analizate. 
Lucrarea se finalizeaza cu un set de concluzii si cateva propuneri care sa justifice interesul 
pentru acest tip de solutionare a litigiilor. 
 

 
7. DOMENIUL ŞI SPECIALIZAREA ACTUALĂ A CERCETĂTORULUI 
CANDIDAT 
Lector doctor in cadrul catedrei de drept privat. Titular al cursurilor de Dreptul comertului 
international (semestrul I al anului IV) si Drept international privat (semestrul II anul IV zi si 
invatamant la distanta) 

 
 
 
Data, 
 
 

Semnătura, 
 


