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Popovici Niţu & Asociaţii și Facultatea de Drept din Bucureşti au plăcerea de a vă anuna organizarea Conferinţei Anuale
Arbitrajul Comercial Internaional, eveniment dedicat comunităţii profesionale, mediului academic și mediului de afaceri,
la toate nivelurile de interes și implicare în soluţionarea disputelor comerciale pe calea arbitrajului internaţional.
Conferinţa va avea loc pe data de 13 noiembrie 2014, la Facultatea de Drept, Universitatea din București, Sala
Constantin Stoicescu și va ﬁ susţinută de practicieni cu experienă consistentă atât în piaa locală de arbitraj, cât și în centre de
arbitraj consacrate la nivel internaional, precum Londra, Paris, Stockholm, Geneva,Viena sau Frankfurt.
În cadrul conferinei vor ﬁ dezbătute temele anului 2014 în domeniul arbitrajului internaional, incluzând aici polemica privind
condiiile de desemnare a arbitrilor, subiectul proceduralizării excesive, extinderea duratei și multiplicarea costurilor,
recrudescena aciunilor în anulare şi a opoziţiilor la recunoaşterea şi executarea hotărârilor arbitrale etc.

STRUCTURĂ
Structura conferinei constă în:
Prezentări tematice
Dezbateri libere şi sesiuni de întrebări & răspunsuri
Reuniuni de clariﬁcare și discuii după conferinţă

PROGRAM REZUMAT
09:30 – 10:00 Înregistrarea participanţilor
10:00 – 10:30 Discursuri de deschidere
SESIUNEA 1
10:30 – 11.30 Prezentări tematice
11:30 – 12:00 Dezbateri libere, sesiune de întrebări & răspunsuri
12:00 – 12:30 Pauză de cafea
SESIUNEA 2
12:30 – 13:30
13:30 – 14:15
14:15 – 14:30
14:30 – 15:30

Prezentări tematice
Dezbateri libere, sesiune de întrebări & răspunsuri
Concluzii
Gustare şi discuii libere post-conferinţă
ORGANIZATORI

PROGRAM
09:30 – 10:00 Înregistrarea participanţilor & cafea și ceai
10:00 – 10.30 Discursuri de deschidere
Conf. univ. dr. Flavius-Antoniu Baias, Decanul Facultăii de Drept - Introducere & bun venit
Florian Niu, Popovici Niu & Asociaii - Discurs de deschidere

SESIUNEA 1
Moderator Florian Niu, Popovici Niu & Asociaii
10:30 – 11.30 Prezentări tematice

Cornel Marian, Stockholm Arbitration & Litigation Center (SALC), Stockholm - Desemnarea arbitrilor în
arbitrajul comercial
Arbitrul numit de părţi vs. arbitrul desemnat de curte vs. sistemul de listă Roster.
Independenţă, neutralitate, imparţialitate - paradigma curentă a conﬂictului de interese.
Smaranda Miron, Freshﬁelds Bruckhaus Deringer LLP, Frankfurt - Abuzul de excepii privind competena
tribunalului arbitral
Distincţia competenă - admisibilitate şi problemele complexe pe care aceasta le ridică atât în arbitrajul
comercial cât și în cel de investiii.
Dr. Ileana Smeureanu, Jones Day, Paris - Ședina de arbitrare: rol, organizare și ﬁnalitate
Procedura audierii martorilor și experilor (examinare directă, examinare încrucișată, confruntare directă).
Elemente-cheie ale acestei faze a arbitrajului internaional.

Alina Leoveanu, ICC Paris – Examen practic al modiﬁcărilor aduse Regulilor ICC în 2012
Principalele schimbări și efectele imediate în practica arbitrală ICC.
Opiunea pentru ICC în general - tendinţe.
11:30 – 12:00 Dezbateri libere, sesiune de întrebări & răspunsuri
12:00 – 12:30 Pauză de cafea

SESIUNEA 2
Moderator Dr. Crina Baltag
12:30 – 13:30 Prezentări tematice

Irina Adriana Pongracz, Leboulanger & Associés, Paris - Evoluia ascendentă a duratei procedurii de
arbitraj și tehnicile de control al acesteia
Durata ascendentă a procedurii de arbitraj. Alegerea între viteză și eﬁcacitate, pe de o parte, și un proces
echitabil, pe de altă parte.
Tehnicile de control al duratei.
Conf. univ. dr. Crenguţa Leaua, programul de master în arbitraj international, Facultatea de Drept –
Universitatea din Bucureşti - Problema costurilor arbitrale
Includerea costurilor arbitrale în cheltuielile arbitrale.
Modalităţi de ﬁnanţare și de recuperare a costurilor arbitrale.
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Florian Niu, Popovici Niu & Asociaţii, București - Finalitatea arbitrajului
Înmulţirea acţiunilor în anulare în general, înmulţirea opoziiilor la recunoaşterea şi executarea hotărârilor arbitrale.
Un concept mai larg al excepţiei de ordine publică/dispoziţiilor imperative, un concept mai amplu pentru due process.
Dr. Crina Baltag – Rolul instanelor judecătorești în procedura arbitrală
Rolul și limitele competenei instanelor judecătorești în procedura arbitrală – perspectiva dreptului român vs. poziia
sistemului de common law.

13:30 – 14:15 Dezbateri libere, sesiune de întrebări & răspunsuri
14:15 – 14:30 Concluzii
14:30 – 15:30 Gustare şi discuii libere post-conferinţă

SUMAR SESIUNEA 1
Cornel Marian – Desemnarea arbitrilor în arbitrajul
comercial
Atribuţia de a soluţiona diferite litigii conform convenţiilor de
arbitraj revine arbitrilor care ar trebui să acţioneze într-un mod
neutru, imparial și independent. Reies trei modalităţi pentru
desemnarea arbitrilor: (1) desemnare de către pări; (2)
desemnarea unei instituţii permanente de arbitraj; şi (3) bazat pe
listele realizate cu acordul părilor. Prezentarea se va baza pe
descrierea avantajelor și dezavantajelor ﬁecărei modalităţi,
insistând pe necesitatea de echilibrare a intereselor în procesul de
numire. Argumentele prezentate de Paulsson & Hanotiau vor ﬁ
dezbătute în contextul modiﬁcărilor regulilor de arbitraj din cadrul
ICDR și CCIR.
Smaranda Miron – Abuzul de excepii privind competena
tribunalului arbitral
Intervenia va privi distincia competenă - admisibilitate și
problemele complexe pe care aceasta le ridică atât în arbitrajul
comercial cât și în cel de investiii. Delimitarea dintre competenă și
admisibilitate – există o zonă gri? Caliﬁcarea incorectă poate lărgi
sfera atacării deciziilor privind competena. Prezentarea va aborda
și subiectul lipsei unei jurisprudene uniforme referitoare la
distincia dintre competenă și admisibilitate în arbitrajul de
investiii (de exemplu, în ceea ce privește aciunile colective).
Dr. Ileana Smeureanu – Ședina de arbitrare: rol, organizare
și ﬁnalitate
Ședina de arbitrare joacă un rol esenial în cadrul procesului
arbitral internaional. În urma schimbului de memorii, care poate

dura luni, chiar ani în arbitrajele internaionale de investiii, pările
au în sfârșit ocazia de a se confrunta în faa tribunalului arbitral prin
intermediul pledoariilor orale și a examinării martorilor. La rândul
său, tribunalul arbitral are ocazia de a aprofunda și cântări natura
disputei deduse judecăii și poziia părilor. Discuia se va
concentra asupra câtorva elemente-cheie pe care utilizatorul de
arbitraj trebuie să le planiﬁce în cadrul acestei faze a arbitrajului
internaional: stabilirea duratei optime a ședinei de arbitrare,
ordinea ascultării martorilor, modalitatea în care aceștia sunt
examinai (examinare directă, examinare încrucișată, confruntare
directă) și limitele mărturiei acestora, precum și folosirea
interpreilor și greﬁerilor de ședină.
Alina Leoveanu – Examen practic al modiﬁcărilor aduse
Regulilor ICC în 2012
Anul 2012 a fost unul dintre cei mai importanţi ani din istoria
recentă a Curţii ICC. În acest an a intrat în vigoare cea mai nouă
versiune a Regulilor de Arbitraj ICC, probabil cea mai ambiţioasă
reformă a acestor Reguli. Deși Regulile din 1998 funcţionau foarte
bine în practică, după atâţia ani de utilizare s-a resimit nevoia
actualizării lor în vederea asigurării că acestea vor continua să ﬁe
folositoare utilizatorilor de pretutindeni pentru mulţi ani de acum
înainte. Prezentarea se va focaliza pe principalele arii ale modiﬁcării
Regulilor ICC în 2012: (1) desemnarea arbitrilor, (2) analiza prima
facie a competenţei, (3) arbitraje complexe, (4) gestionarea
cazurilor, (5) arbitrul de urgenţă şi (6) arbitrajele implicând statele
sau entităţile statale.
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SUMAR SESIUNEA 2
Irina Adriana Pongracz – Evoluia ascendentă a duratei
procedurii de arbitraj și tehnicile de control al acesteia
Tema abordează durata medie a procedurilor arbitrale, precum
şi trendul ascendent al acesteia. Un avantaj al arbitrajului îl
constituie posibilitatea de a soluţiona disputele în mod eﬁcient
şi cu celeritate, după voinţa părţilor. Pe de altă parte, nu trebuie
sacriﬁcată corectitudinea şi calitatea procesului pentru simpla
economisire a timpului, deşi există cazuri în care este nevoie de
a da întâietate uneia în detrimentul celeilalte. Pentru aceasta,
vom analiza succint diferitele tehnici de control al duratei unei
proceduri arbitrale.
Dr. Crenguţa Leaua – Problema costurilor arbitrale
Tema abordează identiﬁcarea costurilor arbitrale, a surselor de
ﬁnanţare a acestora și a modalităţii lor de recuperare ulterioară.
Se ridică o serie de probleme juridice – Care din elementele
acestor costuri pot ﬁ incluse în cheltuielile arbitrale ce pot ﬁ
acordate de tribunalul arbitral? Care sunt criteriile avute în
vedere în decizia cu privire la cheltuielile arbitrale? Există un
drept al tribunalului arbitral de a diminua cuantumul acestor
sume? Ce elemente sunt luate în considerare? Care sunt
implicaţiile anumitor modalităţi de ﬁnanţare a costurilor
arbitrale asupra procedurii arbitrale?
Florian Niţu – Finalitatea arbitrajului
Controlul legalităii hotărârilor arbitrale prin ﬁltrul
compatibilităii cu ordinea publică, politicile publice, dar și prin
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cel al respectării dreptului la apărare și la un proces echitabil,
este actual și tot mai complex. Aciunile în anulare întemeiate
pe astfel de argumente se înmulesc exponenial. În această
intervenie vor ﬁ analizate valori de ordine publică și politici
publice bazate pe drept naional și tratate internaionale,
principii și valori transnaionale, principii comunitare în
materie de libertate economică și liberă concurenă, norme
imperative de la care nu se poate deroga prin înelegeri private,
dar și alte fenomene globale cu impact asupra conceptului de
ordine publică, precum extinderea efectelor drepturilor și
libertăilor în raporturile private, cât și dezvoltarea în arbitrajul
internaional a unor valori și principii de drept de natură
constituională.
Dr. Crina Baltag - Rolul instanelor judecătorești în
procedura arbitrală
Cunoașterea efectelor conveniei arbitrale asupra competenei instanelor judecătorești naionale se relevă a ﬁ foarte
importantă. În această intervenie se va analiza conﬂictul de
competenă între tribunalul arbitral și instana judecătorească
din perspectiva Codului de procedură civilă român, cu referire
totodată la poziia adoptată în sistemul de drept common law
(ex. anti-suit injunctions). Jurisprudenă relevantă în materie va
ﬁ prezentată. În cadrul interveniei se va aborda și problema
competenei instanelor judecătorești privind încuviinarea
măsurilor asiguratorii și provizorii precum și în alte situaii ce
intervin pe durata unui litigiu arbitral.
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VORBITORI

Dr. Crina Baltag

Dr. Crina Baltag este avocat specializat în arbitraj comercial și în
arbitrajul investiiilor, precum și în drept internaional public. Crina
este Secretarul General al Curii de Arbitraj și Mediere al AMCHAM
Brazilia. Crina a obinut diploma de doctor (Ph.D.) la Universitatea
Queen Mary din Londra și a obinut diplomele de master (LL.M.) în
arbitraj comercial internaional la Universitatea din Stockholm și
master (M.Sc.) în afaceri internaionale la Academia de Studii
Economice, București. Crina este absolventă a Facultăii de Drept,
Universitatea București. Crina a fost avocat colaborator în ﬁrme de
avocatură din România, Austria și Marea Britanie și lector la
Universitatea Queen Mary din Londra, FGV Law din Rio de Janeiro și
Universitatea din Stockholm. Crina a publicat cartea „The Energy
Charter Treaty. The Notion Of Investor” în 2012, la editura Kluwer
Law International.

Cornel Marian

Cornel Marian este asociat cu Biroul de Avocai SALC din
Stockholm, Suedia. Cornel reprezintă în mod frecvent clieni în
arbitraje comerciale și arbitraje instituionalizate conform regulilor
Institutului de Arbitraj al Camerei de Comer din Stockholm (SCC).
A luat parte în arbitraje sub regulile AAA, ICAC, ICC, ICSID, în cadrul
procedurilor de arbitraj ad-hoc UNCITRAL și ale Curţii din Suedia.
Cornel a absolvit Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Iowa
(SUA), iar în ultimul an a urmat cursurile Facultăţii de Drept a
Universităţii din New York (NYU). Diploma de master în arbitraj
internaţional (LL.M.) a obinut-o la Universitatea din Stockholm.
Înainte de a studia dreptul, Cornel a obinut o diplomă combinată
de licenţă şi master în economie la Universitatea din Boston și a
petrecut un an ca bursier Fulbright în România cercetând efectele
naionalismului asupra dezvoltării economice în România
interbelică. Autorul unor numeroase articole în publicaţii de
specialitate precum Journal of International Arbitration, Arbitration
International și Global Arbitration Review, Cornel este membru în
Baroul statelor NewYork și Minnesota (attorney-at-law, SUA).

Florian Niu

Florian Niu este avocat asociat coordonator la Popovici Niţu &
Asociaţii, coordonând grupurile de practică în fuziuni și achiziii,
imobiliar și arbitraj internaional. Florian Niu este unul dintre cei
mai experimentai avocai din piaa locală în materie de tranzacii
comerciale și gestiune a dosarelor litigioase, ﬁind de mai bine de 10
ani recunoscut și premiat ca specialist de top sau lider de piaă în
domenii precum fuziuni și achiziii, investiii străine, imobilar sau
arbitraj internaional, potrivit mai multor directoare profesionale
internaionale precum Chambers and Partners, Legal 500, IFLR
1000, etc. Florian a urmat o dublă educaie juridică, în drept
românesc și în drept transnaional, în cadrul Facultăii de Drept din
Universitatea București și King`s College, Londra.

Smaranda Miron
Smaranda Miron a obinut diploma de licenă în drept la
Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași și un LL.M. în drept
economic european la Europa Institut, Universitatea Saarland,
Germania. În prezent, urmează la distană cursurile unui LL.M. în
soluionarea diferendelor internaionale (axat pe drepturile
omului, dreptul comerului internaional și dreptul investiiilor) la
Universitatea din Londra. Este avocat colaborator în cadrul
departamentului de arbitraj internaional al Freshﬁelds Bruckhaus
Deringer LLP din Frankfurt. Smaranda asistă clienii în arbitraje
comerciale și de investiii desfășurate conform regulilor ICSID,
UNCITRAL, ICC, LCIA și PCA.
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Dr. Ileana Smeureanu

Dr. Ileana Smeureanu își concentrează practica în domeniul
soluionării litigiilor internaionale, cu precădere prin intermediul
arbitrajului comercial și de investiii sub egida regulilor ICC și ICSID.
În calitate de avocat colaborator la ﬁrma Jones Day (Paris, Frana),
Ileana reprezintă clieni din Europa, Orientul Mijlociu și Africa în
diverse litigii si jurisdicii, pe parcursul întregului proces arbitral.
Ileana este autoarea cării„Conﬁdenialitatea în arbitrajul comercial
internaional” (Kluwer Law International, 2011) și coautoarea
traducerii în limba engleză a prevederilor din Codul de Procedură
Civilă în domeniul arbitrajului (ICCA International Handbook on
Commercial Arbitration, 74th Suppl., mai 2013). După absolvirea
cursurilor Facultăii de Drept, Universitatea București, Ileana a
obinut diplome de masterat (LL.M.) la Universitatea Centrală
Europeană (Budapesta/New York), Universitatea din Leiden
(Olanda) și Universitatea George Washington (S.U.A.). Ileana a
obinut titlul de doctor în drept (S.J.D.) cu specializarea arbitraj
internaional la Universitatea Centrală Europeană. Ileana este
membră a Barourilor din București și NewYork și este înregistrată pe
tabloul avocailor străini din Paris. Ileana face parte din consiliul de
administraie al ArbitralWomen și este membră a grupurilor tinere
de arbitraj ale ICC, ICDR, LCIA și Asociaia de Arbitraj din Austria.

Irina Adriana Pongracz

Irina Adriana Pongracz este înscrisă în Baroul din Paris și avocat
asociat la ﬁrma de avocatură Leboulanger & Associés. Irina practică
în domeniul arbitrajului comercial internaţional în baza regulilor
ICC, UNCITRAL, DIAC şi CRCICA, precum şi în domeniul arbitrajului
de investiţii (ICSID şi UNCITRAL) în Europa, Orientul Mijlociu, Egipt
şi Magreb. Irina are o experienţă importantă în soluţionarea
arbitrajelor complexe cu predilecţie în domeniul managementului
proiectelor, construcii, furnizare de energie, petrol și gaze, hotelier,
media și telecomunicaii. Irina a obţinut un DESS în arbitraj şi litigii
la Universitatea Paris II (Assas), o diplomă de Juris Doctor de la
Universitatea din Columbia- Missouri (Statele Unite) şi o diplomă
de inginer aeronautic de la Institutul Politehnic din Bucureşti.

Dr. Crenguţa Leaua

Dr. Crenguţa Leaua este confereniar universitar la Academia de
Studii Economice Bucureşti și predă dreptul comparat al
arbitrajului comercial internaional și arbitrajul în construcii în
cadrul programului de master în arbitraj internaional la Facultatea
de Drept a Universităii București. Crengua este arbitru, ﬁind
membră pe listele de arbitri ai curilor de arbitraj de pe lângă
camerele de comer din Austria, România, Bulgaria, Slovenia,
Polonia și a WIPO. A fost vicepreşedinte al Curţii de Arbitraj
Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comer şi Industrie
a României (2008-2012), iar în prezent este membră a Curii
Internaionale de Arbitraj ICC Paris. Este avocat asociat coordonator
la Leaua & Asociaii, ﬁind specializată în arbitraj comercial
internaţional.

Alina Leoveanu

Alina Leoveanu s-a alăturat echipei din cadrul Curii
Internaionale de Arbitraj ICC pe poziia de consilier adjunct în
august 2007. În această funcie, Alina a gestionat sute de dosare de
arbitraj din Europa Centrală și de Est. Alina este totodată
Președintele ICC YAF (Young Arbitrators Forum) pentru Europa și
Rusia. Anterior, Alina a lucrat ca avocat la Curtea Europeană a
Drepturilor Omului de la Strasbourg, Frana. Alina deine o diplomă
de master în drept european de la Universitatea din Paris I
Panthéon – Sorbonne și o diplomă de licenă în studii juridice de la
Universitatea din Craiova, România. Din anul 2010, Alina este
membru al Comitetului de organizare a Concursului de arbitraj
internaional de la Paris organizat de Școala de Drept din cadrul
Facultăii de Știine Politice (Sciences Po), Cliﬀord Chance, Total,
Editura Lamy și ICC.
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