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,,ARBITRAJUL ÎN CONTEXT EUROPEAN – MODALITATE EFICIENTĂ DE 
SOLUȚIONARE A LITIGIILOR”

AGENDA CONFERINŢEI INTERNAŢIONALE 

Orele 09:30 - 10:00 
     - Înregistrarea invitaţilor şi a participanţilor. Primirea o�cialităţilor
Orele 10:00 - 10:30
     - Deschiderea şi mesajul conferinţei 
     - Alocuţiunile organizatorilor, precum şi ale altor invitaţi
Orele 10:30 -10:50
     - „Soluționarea alternativă a disputelor în sistemul juridic românesc”
     – prezintă domnul Romeo CHELARU, membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii (C.S.M.) 
     - Intervenții ale o�cialităților, invitaților și ale participanților, dezbateri, 
     propuneri și sugestii pe această temă, concluzii 
     – moderator avocat Geta LUPU 
Orele 10:50 -11:15
     - „Cooperarea transnațională în materia arbitrajului”
     – prezintă domnul Cav. Dr. Franco Antonio PINARDI, președinte al Tribunalului Arbitral 
     pentru Întreprindere, Muncă și Sport din Milano
     - Intervenții ale o�cialităților, invitaților și ale participanților, dezbateri, propuneri 
     și sugestii pe această temă, concluzii 
     – moderator avocat Geta LUPU 
Orele 11:15 -11:40
     - „Conexiuni practice între arbitraj și mediere” 
     – prezintă doamna Irina-Ioana RUSU, doctor în științe, mediator și arbitru și domnul 
     Ștefan COSTE, președinte al Fundației „Camera de Arbitraj și Mediere” 
     - Intervenții ale o�cialităților, invitaților și ale participanților, dezbateri, propuneri 
     și sugestii pe această temă, concluzii – moderator avocat Geta LUPU
Orele 11:40 -12:10
     - Conferinţă de presă
     - Co�ee Break  
Orele 12:10 - 12:30
     - „Reglementarea arbitrajului în România comparativ cu Uniunea Europeană. 
     Propuneri de îmbunătățire a legislației și de promovare a arbitrajului în România” 
     – prezintă domnul Radu Dimitrie TĂRNICERIU, președinte al Tribunalului de Arbitraj J
     udiciar Iași de pe lângă Camera de Arbitraj și Mediere 
     - Intervenții ale o�cialităților, invitaților și ale participanților, dezbateri, propuneri 
     și sugestii pe această temă, concluzii – moderator avocat Geta LUPU
Orele 12:30 - 13:45
     - Concurs de procese simulate în procedura arbitrajului – în colaborare cu ELSA 
     (The European Law Students’ Association) Iași 
Orele 13:45 - 14:00
     - Concluzii �nale şi perspective. Închiderea conferinţei

NOTĂ:
1. O�cialităţile, invitaţii şi persoanele care prezintă teme vor primi diplome de 
excelenţă. Pentru date şi informaţii suplimentare, persoană de contact: Consilier juridic 
Gherghel Oana,  
Nr. telefon mobil: 0755.133.833, adresă de E-mail: cameradearbitrajsimediere@gmail.com
2. Intrarea este liberă


