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CAMELIA TOADER 
 

Profesor Doctor (Universitatea din Bucureşti) 
Judecător la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene 

 
Anul naşterii: 1963, cetăţean român 

 
 

Experienţa profesională 
 

 
Din ianuarie 2007 Judecător la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene 
 
1999 - 2007  Judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie din România 
 
Din 1992 Carieră academică în Drept civil şi Drept european al contractelor, 

debutând în calitate de asistent al profesorului Francisc Deak. În 
prezent, Profesor la Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti 

 
2000, 2011 Profesor invitat (Drept civil şi comercial român) la Universitatea 

economică din Viena, Institutul de Drept Civil şi Comercial, respectiv, 
Universitatea din Viena, Facultatea de drept, Institutul de drept civil 

 
1997 - 1999 Consilier juridic/Şef al Serviciului de Integrare Europeană în cadrul 

Ministerului Justiţiei din România 
 
1992 - 1997 Avocat în Baroul din Bucureşti  
 
1986 - 1992 Judecător (drept civil şi penal) – Judecătoria sectorului 5 şi Judecătoria 

Buftea 
 

 
Alte funcţii şi activităţi (selecţie) 

 
 

2003, 2005-2006 Formator de Drept comunitar european la Institutul Naţional al 
Magistraturii, Bucureşti 

 
2003 Expert în cadrul Proiectului regional CARDS privind Reforma Justiţiei 

în Ţările din Balcanii de Vest, finanţat de Uniunea Europeană 
 
1999    Membru al Comisiei de redactare a proiectului de Cod civil 
 
 

Premii/Distincţii 
 
 

2003 Premiul «Mihail Eliescu», acordat de Uniunea Juriştilor din România  
2002 Diploma «Meritul judiciar», acordată de Preşedintele României 

(decretul nr.602 din 28 iunie 2002)  
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Educaţie si formare profesională (selecţie) 

 
 
1992 - 1997 Doctorat în drept (Titlul tezei: Evicţiunea în contractele civile şi 

comerciale) - Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti 
 
1982 - 1986 Licenţiată în drept - Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti 
 
Februarie  2002 Curs de Drept european pentru judecători (formarea formatorilor), 

Institutul European de Administraţie Publică 
 
Decembrie 2000 Curs de Drept european, Ecole Nationale de la Magistrature, Paris, 

Franţa 
 
Octombrie 1997 Curs având ca temă recunoaşterea şi aplicarea hotărârilor judecătoreşti 

în Uniunea Europeană, în cadrul British Institute of International and 
Comparative Law, Londra 

 
1992, 1994, 1996, Burse doctorale şi post-doctorale la Institutul Max-Planck  
1998, 2000, 2002, de Drept Comparat şi de Drept Internaţional Privat, Hamburg 
2004 
  

Membru în comitete şi asociaţii profesionale 
 
 

Membru în Comitetul de redacţie al mai multor reviste de drept 
 

Cercetător onorific al Centrului de Studii de Drept European din cadrul Institutului de 
Cercetări Juridice al Academiei Române 
 
Membru al Asociaţiei Prietenilor Institutului Max-Planck de Drept Comparat şi de Drept 
Internaţional Privat, Hamburg 
 

Membru al Society of European Contract Law (SECOLA), Berlin 
 

Membru asociat al Academiei Internaţionale de drept comparat; 
 
Membru observator al Asociatiei pentru un institut de drept european (ELIA) 
 
Membru al Comitetului editorial al revistei EUROPEAN LAWYER JOURNAL 
 
Membru al grupului de reflexie privind reforma dreptului privat in Europa, in cadrul 
Universitatii din Luxemburg 

 
 

Conferinţe/Simpozioane/Seminarii (selectie) 
 

- susţinerea unei conferinţe pe tema "Convenţia de la Roma cu privire la legea 
aplicabila obligaţiilor contractuale  " în cadrul Forumului Magistraţilor ce a avut loc 
la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, Luxemburg, 21-23 noiembrie 2011 

- susţinerea prezentării cu tema "Protection of individual rights by the ECJ"  în cadrul 
conferinţei "The preliminary reference procedure and acces to justice in the European 
economic area", Reykjavik, 9 martie 2012 
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- sustinerea prezentarii cu tema "Rechtsprechung der Gemeinshaftsgerichte und 
nationale Privatrechtsordnungen: Die Perspektive des Gerichtshofs" in cadrul 
seminarului ARISTEC «Rechtseinheit und Subsidiaritat – Partikulare 
Rechtstraditionen in der Rechtsprechung der europäischen Gerichte» organizat la 
Universitatea din Trier, 26 octombrie 2012,  

 
 
–  Participarea la conferinţa cu tema “The Failure of Contracting: Financial Crisis, Financial 
Services and General Contracting Law” organizată de Society of European Contract Law 
SECOLA, în colaborare cu Facultatea de drept din cadrul Universităţii Bilgi, la Istanbul, 11 şi 
12 iunie 2010 
 
– Participarea la seminarul de formare continuă organizat de Institutul Naţional al 
Magistraturii la Bucureşti 13-14 mai 2010,  pe tema "Impactul Tratatului de la Lisabona 
asupra activităţii judiciare" şi prezentarea unei comunicări pe tema procedurii preliminare de 
urgenţă în faţa CJUE 
 
– Participare la dezbaterea Centrului de Studii de Drept European al Institutului de Cercetări 
Juridice, 30 martie 2010, Bucureşti, cu tema „Raporturile dintre Curtea de Justiţie a Uniunii 
Europene si instanţele naţionale din perspectiva teoriei deferentei jurisdicţionale” – referinţe 
in RRDC nr. 2/2010, p. 180-183 
 
– Susţinerea unei conferinţe despre Regulamentul „Roma II”si jurisprudenţa CJUE, in cadrul 
cursurilor de doctorat organizate de Universitatea din Lille in colaborare cu Universitatea din 
Saarbrucken, Lille (Franţa) 8 martie 2010 
 
– Participarea la şedinţa de lucru privind organizarea şi metodele de lucru ale Curţii, 
organizată la  9 februarie 2010, cu ocazia vizitei la Luxemburg a delegaţiei Curţii Supreme a 
SUA 
 
– Participare la lucrările forumului instanţelor supreme de limba germană, ca membru al 
delegaţiei CJUE,  4 – 6 februarie 2010, Lausanne 
 
– Participarea la „Luxemburger Expertenforum zur Entwicklung des Gemeinschaftsrechts” în 
8 decembrie 2009, ce a avut loc la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, pe tema: Cetăţenia 
şi domiciliul ca punte între competenţă şi dreptul aplicabil 
 
– Susţinerea unei conferinţe pe tema „Spaţiul de Libertate, Securitate şi Justiţie şi Procedura 
Preliminară de Urgenţă” în cadrul Forumului Magistraţilor din 16 şi 17 noiembrie 2009 ce a 
avut loc la Curtea de justiţie a Uniunii Europene din Luxemburg 
 
– Participarea la conferinţa intitulată „Verjährungsrecht in Europa – zwischen Bewährung 
und Reform”, Universitatea Julius-Maximilians, Würzburg, 8-9 mai 2009 
 
– Susţinerea unei prezentări cu tema „Contract law in Romania”, în cadrul conferinţei 
„Private Law in Eastern Europe – Autonomous Developments or Legal Transplants?” 
organizată de Universitatea din Kiel şi MPI Hamburg, 27-28 martie 2009 
 
– Moderator al colocviului Journées Françaises du droit européen des contrats, organizat de 
Centrul de drept privat european al Universităţii din Münster, 22- 23 ianuarie 2009 
 
– Participarea la conferinţa anuală organizată de asociaţia internaţională World Link for Law, 
la Bucureşti, 17 octombrie 2008, cu o expunere pe tema „EC Jurisprudence and the new 
member states of the EU”, Bucureşti, octombrie 2008 
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– Susţinerea unei conferinţe pe tema „Recent case-law of the ECJ on the jurisdiction in 
insurance matters” în cadrul conferinţei organizate de Pan European Organisation of Personal 
Injury Lawyers (PEOPIL), Valencia, iunie 2008 
 
– Susţinerea unei conferinţe pe tema „Coopération judiciaire en matière civile et pénale”, 
pentru auditori de justiţie francezi, cu ocazia unei întâlniri organizate de Institutul Naţional al 
Magistraturii (România) în parteneriat cu Şcoala Naţională a Magistraturii (Franţa) în cadrul 
Programului de schimb pentru auditorii de justiţie la Bucureşti, octombrie 2007 
 
– Organizarea seminarului cu titlul „The Influence of Community Law on the National 
Legislation in the Field of Private Law” – traduceri ale eseurilor experţilor germani 
participanţi la seminar, desfăşurat între 9-10 mai 2002, publicat în „Analele Universităţii din 
Bucureşti”, Seria drept, I-2003, 7p 
 
– Susţinerea unei comunicări pe tema „Pregătirea statelor candidate la aderarea la Uniunea 
Europeană în privinţa cooperării judiciare” (în limba germană), ţinută la Nürnberg cu ocazia 
primului forum al juriştilor europeni, 13-15 septembrie 2001, menţionat în „Europäischer 
Juristentag. Ansprachen, Sitzungsberichte, Resümees”, Editura Nomos, Baden-Baden, 2002, 
p. 197 
 

Publicaţii (selecţie) 
 
 
Autor al peste 50 de articole, note, publicaţii în domeniile: Drept privat (contracte, 
succesiuni, drept international privat), Dreptul Uniunii Europene, reforma justiţiei 
(publicate în perioada 1988 – 2012), dintre care: 

 
 
– articolul intitulat „Jurisprudenţa recentă a CEJ privind competenţa în materie de 
asigurări”( "Recent case-law of the ECJ on the jurisdiction in insurance matters"), publicat 
în Revista Română de Drept Comunitar, nr. 1/2009; 
 
– articolul intitulat „Arbitrajul şi dreptul comunitar”("L'Arbitrage et le droit 
communautaire"), publicat în Revista Română de Arbitraj, nr. 3/2009; 
 
– articolul „Constituţionalizarea dreptului comunitar. Rolul Curţii de justiţie a 
Comunităţilor Europene”, publicat în revista Română de Drept Comunitar, nr. 2/2008; 
 
–  articolul cu titlul „Studiu de drept comparat succesoral”, publicat în revista „Pandectele 
române”, nr. 5/2004, p. 176-212; 
 
– studiul „Die Rolle der Justiz beim Aufbau eines demokratischen Rechtsstaats in 
Rumänien”( Rolul justitiei in construirea unui stat de drept democratic in Romania), 22 p., 
publicat în volumul conferinţei internaţionale „Justizreform in Östeuropa” în München, 
martie 2003, editori Fr. Ch. Schroeder, editura Peter Lang, Frankfurt am Main, 2004; 
 
– articolul cu tema „Korruptionsbekämpfung und Justizreform in Rumänien”(Combaterea 
coruptiei si reforma justitiei in Romania), publicat în WGO-Monatshefte für 
Östeuropäisches Recht nr. 4/2004, editura C. F. Müller, Heidelberg, 14 P.; 
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– articolul intitulat „Instruirea şi formarea judecătorilor din România în perspectiva 
aderării la UE”, publicat în  „Analele Universităţii din Bucureşti”, Seria Drept, I-2003, 4 
p.; 
 
– articolul „Änderungen bei der Ausübung der Rechtsanwaltstätigkeit in 
Rumänien”,(Modificari ale exercitarii profesiei de avocat in Romania) publicat în WGO-
Monatshefte für Östeuropäisches Recht nr. 2/2003, editura C. F. Müller, Heidelberg, 6 p.; 
 
– articolul cu titlul „Richterliches Netzwerk von Gemeinschaftskorrespondenten und 
europarechtliche Fortbildung” (Reteaua judecatorilor corespondenti comunitari si formarea 
in dreptul european), publicat în WGO-Monatshefte für Östeuropäisches Recht nr. 2/2003, 
editura C. F. Müller, Heidelberg, 3 p.; 
 
– articolul cu tema „Adoptarea de către statele candidate la aderare a acquis-ului din 
domeniul justiţiei şi afacerilor interne” (în limba germană), publicat în „Analele 
Universităţii din Bucureşti”, supliment la Seria Drept, 1999, 9 p.; 
 
– articolul intitulat „Un model de celeritate în materia cooperării judiciare: Procedura 
preliminară de urgenţă (PPU)”, în RRDE, nr. 3/2010 
 
- Contributia ”Contract Law in Romania”, in lucrarea  Private Law in Eastern Europe, 

Ed. Mohr Siebeck, Tübingen, 2010 
- interviu pe teme juridice pentru "Revista Forumul Judecătorilor" lansată pe 9 iunie 2010 

la Bucureşti 
- articol: Rolle des EuGH bei der Rechtsfortbildung im Privatrecht (Rolul Curtii de 

Justitie in interpretarea dreptului privat),  în volumul Interdisziplinäre Studien, vol.III, 
(coord. Bea Verschraegen),  Jan Stramek Verlag, Wien 2012 

- articolul ”Free Movement of Workers and the European citizenship” (Libera circulaţie a 
lucrătorilor şi cetăţenia europeană) – în RRDE nr. 1/2012 (in colaborare)  

- articol: "Kooperationsverhältnis zwischen dem EuGH und den nationalen 
Zivilgerichten"( Raporturile de cooperare intre CJUE si instantele nationale) , in 
Zivilgerichtsbarkeit und Europäisches Justizsystem, Mohr Siebeck, Tübingen,  2012 
 
 

 
 

 
Limbi străine 

 
Română – limbă maternă 
Franceză, germană, engleză şi italiană – fluent 
Spaniolă, greaca – noţiuni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ianuarie 2013 


