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1. Nume: Grigore Virgil FLORESCU 

 

2. Data nașterii: 22 May 1938 

 

3. Cetățenie: Romanian 

 

4. Date de contact: 

 

Adresa: Str. Negru Voda nr. 2, Bl. C4, Sc 2, ap. 39-40, București, România 

Tel: +4 0744 502 332; +4 021 322 30 15 

E-Mail: grflorescu@rdslink.ro; grflorescu@gmail.com 

 

5. Locul de muncă actual: 

 

Prof. Dr. Grigore FLORESCU, International Business Lawyer and Arbitrator 

 

6. Funcția deținută:  

 

Profesor Universitar de drept privat si comercial  

Avocat – Cabinet Avocat Dr. Grigore Florescu și membru correspondent al Baroului Paris, afiliat  

Arbitru, Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României 

și alte instituții internaționale arbitrale (ICC Paris, VIAC Vienna, Cairo, Liubliana, Sofia, Istanbul, Milano, 

Alma-Ata etc). 

 

7. Educație și formare:  

 

Licenta in drept, Facultatea de drept, Bucuresti, 1959 

Doctorat in Drept, Universitatea Bucuresti, 1976 

Diploma de Studii Superioare Europene (DES), Nancy, Franta,1971 

Diploma de Studii Superioare Federaliste, Aosta, Italia, 1972 

Diploma Centrului de Cercetare al Academiei de Drept International, Haga, Olanda, 1975 

 

1959-1965, Magistrat la Arbitrajul de Stat al Consiliului de Ministrii 

1965-1991, Consilier Juridic Sef al departamentului legal la Ministerul Industriei 

1991-1993, Consilier al Ministrului, Miniterul de Justitie 

1991-1996, Profesor de Drept Comercial la Institutul National de Magistratura 

1993-  ; Avocat definitiv 

1999-2012; Cadru didactic universitar, profesor titular la drept comercial (societati comerciale) si la 

masterul de dreptul afacerilor la disciplinele dreptul societatilor comerciale si arbitraj comercial – 

Facultatea de Drept, Universitatea „Spiru Haret” 

2000-2002, Decan al Facultăţii de Drept şi Administraţie Publică – Brasov, Universitatea „Spiru 

Haret” 

1999-2000 si 2002 -2010, Sef de Catedra drept privat - Facultatea de Drept şi Administraţie Publică – 

Bucureşti, Universitatea „Spiru Haret” 

 

8. Experiență în arbitraj: 

 

Arbitru in arbitraje naționale și internaționale in mai mult de 460 cazuri (din care 400 arbitraje 

naționale), Regulile arbitrale ICC, UNCITRAL, VIAC, LCIA ași altele  

Mai mult de 75 cazuri Supraarbitru (in prezent si la ICC) 

Mai mult de 20 cazuri Arbitru Unic (in prezent si la ICC) 

Mai mult de 350 cazuri Co-Arbitru 

Mai mult de 100 cazuri Avocat (in trecut, acum 30 de ani) 

Expert juridic internațional de 5 ori; mediator sau conciliator internațional mai mult de 15 ori; 

adjudecător internațional mai mult de 7 ori. 

 

mailto:grflorescu@rdslink.ro
mailto:grflorescu@gmail.com


9. Publicații și alte activități în arbitraj: 
 

Publicații: Studii și texte (peste 40) în ceea ce privește societățile mixte, legea de cooperare 

internațională, legea privind garanțiile bancare în raport cu Europa de Est. Printre altele, acestea 

acoperă domeniile de drept comercial și arbitraj, articole publicate în Franța, Olanda, Elveția, SUA și 

China, precum și numeroase eseuri, articole si susțineri în cadrul conferințelor, cărți și cursuri 

publicate în România. 

Lucrări fundamentale publicate în România: 

- „Arbitrajul comercial in Romania” - Editura Fundatiei Romania de Maine, 2002  

- „Drept comercial român” - Editura Fundatiei Romania de Maine, 2003 si 2005  

- „Dreptul societăților comerciale” – Editura Universul Juridic, 2010 (in colaborare) 

- „Interferenţe între dreptul penal si arbitrajul comercial”, Revista Română de Arbitraj, anul I, nr. 

2/2007 (in colaborare) 

- „Aspecte noi în arbitrajul comercial internaţional” în Revista de drept comercial, 2002, nr. 10, p. 32-

33, in colaborare cu V. Babiuc, I. Băcanu 

- „Regimul juridic al investitiilor straine in Romania” – publicata in limba engleza la Columbia 

University Press, New York, 1996 

- „Garantii bancare in comertul international” - publicata in colaborare - in limba franceza la Paris, 

1981 

- „The evolution of commercial arbitration in Romania” (Evolutia dreptului comercial in Romania), 

Journal of International Arbitration, Geneva, Vol. 10, No. 1, March 1993 

- „Societatile mixte in Romania” - Ed. Litera 1977, publicata si in China si partial in Franta 

- Capitolul V, “The latest Developments in Commercial Arbitration in Romania” publicat in volumul 

in onoarea Prof. E. Bergsten, International Arbitration and International Commercial Law: Synergy, 

Convergence and Evolution, Liber Amicorum Eric Bergsten, Eds. By S. Kroll, L.A. Mistelis, P. 

Perales Viscosillas & V. Rogers, 2011 Wolters Kluwer Law & Business 

 

Participant ca expert din partea României la diverse Comisii si organizaţii internaţionale (Comisia 

economica ONU pentru Europa, Comisiile juridice ale CAER, membru în Comitetul Naţional Român 

pentru UNCTAD VI etc.).  

Informatii suplimentare in “Profile of Arbitrator” publicat in “Arbitration Materials”, Geneva, March 

1993, vol. 5, no. 1. 

Participant lector si raportor la numeroase manifestari şi congrese internationale in domeniul 

Dreptului Comertului International, Arbitraj Comercial, Drept Comercial, Drept Bancar etc. 

Printre acestea: speaker si panelist la Congresele World Association of Commercial Arbitration; The 

Geneva Global Arbitration Forum (1992-2004); expert în Gupurile SECI (Iniţiativa de Cooperare 

Sud-Est Europeană) cu lucrări bianuale la Lubljana în perioada 1998-2002 şi la lucrările Forumului 

juriştilor din Europa Centrală de la Viena şi Krems, 1992-1994; diverse seminarii organizate  de The 

Mid - European Forum of Jurists in Vienna si Krems, Austria; expert in grupul de experti SECI 

Arbitration Project (held in Lubljana 1998-2002); participări la sesiunile Curţii de Arbitraj Paris, 

sesiunile de experţi OCDE în probleme de arbitraj comercial de la Istanbul, sesiunile ştiinţifice ale 

Centrului de Arbitraj Federal de la Viena (VIAC) şi la alte manifestări similare la Bruxelles, Paris, 

Zagreb, Tunis, Cairo, Vilnius, Praga, Budapesta, Verona, Venetia, Londra, Viena etc. si de asemenea 

arbitru international in juriul competitiei anuale de arbitraj international VIS MOOT organizat la 

Vienna (The Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot, 2003-2013) etc. 

 

10. Calitatea de membru în cadrul instituțiilor de arbitraj: 

 

Membru participant ca arbitru internațional si expert in arbitraj comercial – ICC European Arbitration 

Group Meeting  

Membru in Consiliu științific a diverse reviste de specialitate, precum Revista Română de Arbitraj 

(singura revista națională dedicata specialiștilor in arbitraj) 

 

11. Limbi vorbite: 

 

Limba materna: Româna 

Limbile de lucru (limbile pe care le cunoașteți atât în scris cât și oral, astfel încât să puteți 

efectua/conduce o procedură de arbitraj în aceste limbi): Franceză, Engleză, Germană 

 

https://vismoot.pace.edu/


12. În ce sistem juridic v-ați instruit?  

 

Sistem legal civil; cunoștințe bune de sistem common law si alte legislații internaționale 

 

13. În ce sistem juridic practicaţi, cu precădere? 

 

Specializat în problemele de comerț internațional - asistență juridică și consultanță de drept 

comercial, dreptul societăților comerciale, dreptul bancar și drept civil pentru investitori majori în 

România (elaborarea de acte constitutive, contracte de împrumut, contracte de transfer, documente 

referitoare la transferul de proprietate, contracte de închiriere, ipoteci, negocieri, înființarea de 

societăți și societăți internaționale comune); - arbitraj internațional, executarea si recunoașterea 

hotărârilor arbitrale străine, acțiuni in anulare; - privatizarea obiectivelor majore ale industriei, 

fuziuni, divizări, consultanta si asistenta pentru a începe și dezvolta activități comerciale în România 

(investiții green, IT, media, operatori de telecomunicații, industria de automobile, hoteluri etc.), 

consultanță și consiliere în elaborarea documentelor statutare pentru investiții străine în România, 

proiecte financiare, acord de împrumut sindicalizat cu importante instituții financiare, contracte de 

cesiune, acorduri de garanții, negocieri de contracte comerciale internaționale și interne în diferite 

domenii, inclusiv infrastructura de implementare, consultanță juridică de baza, de zi cu zi pentru 

operatorii români, consiliere cu privire la documentele de reglementare din industrie; - consultanță și 

asistență în legătură cu activitatea curentă a companiilor, coordonarea activităților de avocatura 

interna a societăților, consultanță legată de drepturile de proprietate intelectuală, concurență, 

financiară, fiscală, consultanță și sprijin în poziția și situația specifică referitoare la societățile cotate 

la bursă, legate de oferta publică și / sau vânzarea de acțiuni pe piețele reglementate; asistență și 

reprezentare în cadrul licitațiilor publice organizate cu participarea multor instituții de stat. 

In calitate de expert in domeniul dreptului romanesc si al dreptului comerțului internațional, 

prezentare de opinii legale in fata Curții Supreme de Justiție, Londra, in fata Curților de arbitraj 

internațional si altele similare. 

 

14. Arii de expertiză sau specializări: 

 

Drept civil, comercial și corporatist (român si francez); drept privat internațional; dreptul comerțului 

internațional și arbitraj; drept bancar  

 

15. Sectoare de activitate în care aveţi expertiză arbitrală: 

 

FIDIC (construcții si inginerie); societăți, grupuri de companii; imobiliare; contracte comerciale, comerț 

și afaceri 
 

 

Informațiile de mai sus vor fi utilizate de Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de 

Comerț și Industrie a României în vederea postării lor pe site-ul instituției pentru o mai bună informare a 

persoanelor care apelează la arbitraj. 

 

 

Data și semnătura 

București, martie 2017 

 

 


