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                                                CURRICULUM  VITAE 
 

                                                   DATE PERSONALE 

 

  Nume:  VOICHECI EUGENIA 

 Data şi locul naşterii:10 octombrie 1962, comuna Răzvad,  judeţul  Dâmboviţa 

 Stare civilă:  căsătorită 

 Domiciliu:  Bucureşti 

     

  

                                                             STUDII 

 

1969 - 1977      Şcoala generală Răzvad, judeţul Dâmboviţa 

1977 - 1981      Liceul teoretic „ Ienăchiţă Văcărescu” Târgovişte, judeţul 

                          Dâmboviţa, profilul filologie – istorie 

1981 – 1985      Facultatea de limbi şi literaturi străine din cadrul Universităţii 

                          Bucureşti, specialitate  Limba franceză – Limba italiană 

1987 – 1992      Facultatea de drept din cadrul Universităţii Bucureşti 

2006 – 2007      Cursuri de Master în specialitatea Drept Internaţional şi  

                          Comunitar, Facultatea de drept din cadrul Universităţii 

                          „ Nicolae Titulescu” Bucureşti - Lucrare de disertaţie cu 

                          tema  Uniunea Europeană – Libera circulaţie a persoanelor  

                          şi a forţei de muncă 

2010 - prezent    Doctorand în Drept Comercial – Universitatea „Nicolae    

                           Titulescu” Bucureşti – Facultatea de drept – conform 

                           documentului anexat 

                           Coordonator ştiinţific – Profesor universitar doctor Stanciu D. 

                           Cărpenaru 

                           Tema tezei de doctorat – Regimul juridic al încheierii  

                           contractelor privind activitatea comercială 

 

                                           ACTIVITATE PROFESIONALĂ 

 

A. PROFESOR CU GRAD DEFINITIV 

 

În perioada 1985 – 1993, profesor de limba franceză şi de limba italiană 

la :  

- Şcoala cu clasele I – X  din comuna Tătărăştii de Sus, judeţul Teleorman; 
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- Liceul industrial I.M.M.R. din Roşiorii de Vede, judeţul Teleorman; 

- Şcoala cu clasele  I – X din comuna Peretu, judeţul Teleorman; 

- Liceul teoretic „ Anastasescu” din Roşiorii de Vede,  judeţul Teleorman 

                                                                

B. JUDECĂTOR 

 

  1993 – 2001 - judecător la Judecătoria Roşiorii de Vede, judeţul Teleorman. 

În această perioadă am fost promovată pe loc ca judecător cu grad de tribunal la 

1 ianuarie 2000 şi ca judecător cu grad de curte de apel la 15 iulie 2000, în două 

sesiuni de promovare consecutive; 

   2002 – 1 octombrie 2003 – judecător la Tribunalul Bucureşti – Secţia a VI-a 

Comercială; în perioada februarie-septembrie 2003 – delegată președinte al 

Secției; 

   1 octombrie 2003 -15 iunie 2013 - judecător la Curtea de Apel Bucureşti  - 

Secţia a V-a Civilă (fostă Comercială); în perioada 24 aprilie 2012 – 15 iunie 

2013 – numită președinte al Secției; 

    15 iunie 2013 – până în prezent – judecător la Înalta Curte de Casație și 

Justiție-Secția a II-a Civilă; din 6 decembrie 2016 și până în prezent, numită ca 

președinte al Secției a II-a civile a Înaltei Curți de Casație și Justiție. 

 

C. FORMATOR LA ŞCOALA NAŢIONALĂ DE GREFIERI, începând cu 

anul 2005 

 

- formator pe formare iniţială  la disciplina Contencios Comercial, cu activitate 

efectivă până în anul 2007; 

- formator pe formare continuă la disciplinele Contencios Comercial şi Drept 

procesual civil, până în anul 2009.  

În această din urmă calitate, am participat ca formator la disciplina Drept 

procesual civil la seminarele organizate de Şcoala   Naţională de Grefieri la:     

-Bârlad   2007, cu tematica: Cererea   de   chemare   în   judecată.  Întâmpinarea.   

Cererea reconvenţională. Taxele judiciare de timbru şi timbrul judiciar; 

-Buziaş 2008, cu tematica: Competenţa instanţelor. Procedura contencioasă. 

Proceduri speciale . 

 

D. RESPONSABIL CU FORMAREA CONTINUĂ DESCENTRALIZATĂ  

la nivelul Secţiei a V-a Comerciale a Curţii de Apel Bucureşti, în anii 

2006 şi 2007.  

 

În această calitate, am organizat următoarele seminarii : 

- la Curtea de Apel Bucureşti, cu adresabilitate pentru magistraţii Curţii şi ai 

instanţelor arondate, la 27 octombrie 2006, cu tema Titlurile de credit; 

- la Curtea de Apel Bucureşti, cu adresabilitate pentru magistraţii Curţii şi ai 
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tribunalelor arondate, la 14 decembrie 2007, cu tema Legea nr.85/2006 privind 

procedura insolvenţei; 

- la Judecătoria Roşiorii de Vede, cu participarea magistraţilor de la această 

instanţă şi de la Judecătoria Turnu Măgurele, în mai 2007, cu tema Procedura 

somaţiei de plată. Problematici şi controverse 

 

     

              E. MEMBRU   ÎN   REŢEAUA  ROMÂNĂ   DE   COOPERARE 

JUDICIARĂ   INTERNAŢIONALĂ ÎN MATERIE CIVILĂ  ŞI 

COMERCIALĂ  din anul 2005 și până în anul 2013.  

                                                             

În această calitate, am participat constant la reuniunile bianuale şi, în 

ultimii ani, anuale ale Reţelei şi am  colaborat la Proiectul de Material 

informativ   derulat   la nivelul Ministerului Justiţiei pe tema  Procedura de 

recunoaştere şi executare în  România a hotărârilor judecătoreşti  străine în 

materie civilă şi comercială, în temeiul Regulamentului Bruxelles I, al Noii 

Convenţii de la Lugano din anul 200, al tratatelor bilaterale de asistenţă judiciară 

şi al Legii nr.105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept 

internaţional privat . 

        De asemenea, am participat la a XXXI –a Reuniune a Punctelor de contact 

ale Reţelei Judiciare Europene de cooperare în materie civilă şi comercială de la 

Bruxelles, în perioada 4-5 mai 2010 . 

                             

                                                           

              

F. ACTIVITATE ŞTIINŢIFICĂ. LUCRĂRI  ȘI ARTICOLE 

PUBLICATE 

 

1. Coautor    la  volumul     Curtea  de Apel Bucureşti  – Practică judiciară 

comercială 2003 – 2004, Editura Brillance, Colecţia Lex Expert, Piatra Neamţ, 

2005; 

2. Coautor  la volumul I Curtea de Apel  Bucureşti – Culegere de practică 

judiciară   în   materie   comercială   2007,   Editura  Wolters  Kluwer   România, 

Bucureşti, 2009; 

3. Membru al colegiului de redacție al Buletinului Jurisprudenței Curții de Apel 

București. Repertoriu anual 2011, Editura Universul Juridic, București, 2011; 

4. Comentariu „Îmbogățirea fără justă cauză. Concurs cu acțiunea ex contractu. 

Caracter subsidiar” în Revista Română de Jurisprudență nr. 4/2015; 

5. Comentarii ale unor hotărâri C.J.U.E. în Buletinul Rețelei Judiciare Române 

în materie civilă și comercială nr. 1, volum coordonat de Viviana Onaca și Ioana 

Burduf, Editura Hamangiu, București, 2015; 
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6. Comentarii ale unor hotărâri C.J.U.E. în Buletinul Rețelei Judiciare Române 

în materie civilă și comercială nr. 2, volum coordonat de Viviana Onaca și Ioana 

Burduf, Editura Hamangiu, 2016; 

7. Articole prezentate în cadrul Conferinței internaționale „Provocări ale 

Societății Cunoașterii”, menționată la Capitolul G. pct. 21, disponibile la rubrica 

articole pe site-ul Universității „Nicolae Titulescu” din București - 

www.univnt.ro, după cum urmează: 

- 2012: The contracts as viewed by the civil code; 

- 2013: Freedom of contract and its limitations in the romanian civil code; 

- 2014: The subsidiary nature of the unjust enrichment action. Contract-based 

action vs. actio de in rem verso. Jurisprudence separation only; 

- 2016: Role of the insolvency administrator and of the official receiver in the 

dynamics of the contracts of the debtor in insolvency, in the regulation of the 

Insolvency Code. 

  

 

            G. PARTICIPĂRI  LA SEMINARII ŞI CONFERINŢE PE TEME 

JURIDICE 

 

1.  Seminar organizat de Curtea de Apel Bucureşti –  Amara  2002 

      Tematică :  Procedura falimentului 

        Susţinere referat cu tema : Noile dispoziţii privind adunarea creditorilor , 

adunarea generală a asociaţilor / acţionarilor , comitetul asociaţilor / acţionarilor  

      Notă : seminarul a fost organizat ca urmare a modificării Legii nr.64/1995 

prin O.G. nr.38/2002 

 

2 .  Seminar  organizat de Ministerul Justiţiei şi de Fundaţia Hanns Seidel   - 

Mangalia 2003 

      Tematică : Recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti în cauzele 

civile şi comerciale, în cazul raporturilor de drept cu element de extraneitate 

           Susţinere   referat   cu   tema:   Recunoaşterea   şi   executarea   

hotărârilor 

judecătoreşti străine 

 

3.  Seminar organizat de Institutul Naţional al  Magistraturii  - Amara   2004 

      Tematica : Noţiuni de contabilitate . Expertiza contabilă 

                        Procedura somaţiei de plată 

                        Contractul de leasing 

 

4. Seminar organizat de Institutul Naţional al Magistraturii – Bucureşti   2004 

      Tematica :  Medierea 

 

5. Seminar organizat de Ministerul Justiţiei în cadrul Programului de asistenţă 

http://www.univnt.ro/
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bilaterală pentru România – Luxembourg  „ Integrarea într-o zonă europeană a 

libertăţii , securităţii şi justiţiei „  ( Proiect PHARE )   Bucureşti   2005                                                         

        Tematica : Facilitarea accesului individual la justiţie . 

                          Metode alternative de soluţionare a litigiilor în materie civilă şi  

                          comercială     

   

6. Seminar  organizat de Ministerul Justiţiei şi de   Institutul   European   de 

Administraţie Publică -  Bucureşti  2006 

         Tematica  : Dezvoltarea capacităţii de pregătire în domeniul judiciar 

 

7. Seminar  organizat de Ministerul Justiţiei din România şi de Ministerul 

Federal de Justiţie din Austria în cadrul Proiectului de înfrăţire instituţională 

„Întărirea cadrului instituţional şi legislativ   în   domeniul   cooperării   judiciare 

internaţionale „  ( Proiect PHARE )  - Bucureşti  2006 

 

8. Seminar organizat de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Bucureşti  2008 

        Tematica : Hotărâri C.E.D.O. împotriva României  

 

9. Dezbatere regională în cadrul Proiectului „ Asistenţă pentru Înalta Curte de 

Casaţie şi Justiţie” - Bucureşti  2008 

 

10. Seminar organizat de Institutul Bancar Român   -  Bucureşti  2008 

         Tematica : Teorie şi practică în legislaţia bancară 

 

11. Conferinţa „ Dreptul afacerilor „  - Bucureşti  2009  Facultatea de Drept  

12. Seminar organizat de Institutul Naţional al Magistraturii - Bucureşti  2010 

         Tematica : Dreptul Uniunii Europene .  

                           Tratatul de la Lisabona 

 

13. A XXXI–a  Reuniune  a Punctelor de Contact ale  Reţelei Judiciare 

Europene de Cooperare în materie civilă şi comercială  - Bruxelles 2010  

          Tematica : - Litigii transfrontaliere în materie civilă şi comercială 

                            - Aplicarea Regulamentului ( C.E. ) 1896/2006 de instituire  

                            a unei proceduri europene de somaţie de plată 

                            - Aplicarea Regulamentului /C.E. ) 861/2007 de stabilire a 

                            unei proceduri europene cu privire la cererile cu valoare 

                            redusă 

 

14. Conferinţa „Dreptul Afacerilor” – Bucureşti 13-14 mai 2011 

        Tematica   :  Abuzul de putere economică în criză . Răspunsurile dreptului 

 

15. Conferința de drept comercial – Brașov 2012 
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16. Școala de vară și Conferința națională de dreptul afacerilor – ed. a III-a 

București, organizată de Universitatea Româno–Americană și de Universitatea 

„Nicolae Titulescu” – București, 2014 

         Participare cu prelegerea Contractele în concepția noilor Coduri 

 

17. Conferința „Probleme dificile de drept comercial” - București 2015 

 

18. Conferința „Probleme dificile de drept civil” - București 2015 

 

19. Conferința națională de drept comercial - Timișoara 2016 

 

20. Conferința „Probleme dificile de drept comercial” - București 2016 

 

21. Conferința  internațională „Provocări ale Societății Cunoașterii” 

(„Challenges of the Knowledge Society – CKS), organizată de Universitatea 

„Nicolae Titulescu” din București, în parteneriat cu Fundația de Drept și Relații 

Internaționale „Nicolae Titulescu”, Universitatea Complutense din Madris și 

Universitatea Deusto din Bilbao 

         Participări cu articolele indicate la Capitolul F în anii 2012, 2013, 2014 și 

2016. 

 

 

 


