UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor
Bucureşti, str. Vulturilor nr. 23, sector 3, Tel: + 4021/320.03.08; /Fax: + 4021/330 1297

www.inppa.ro

email:

office@inppa.ro

Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor,
în colaborare cu Baroul Giurgiu,
anunţă organizarea conferinţei cu tema

"Înţelegerea şi aplicarea noilor coduri fundamentale ale României"
Conferinţa se va desfăşura în ziua de 21 februarie 2015
la Ateneul „Nicolae Bălănescu”
Giurgiu, Str. Portului nr. 21
Se acordă 10 ore de pregătire profesională continuă

PROGRAMUL CONFERINŢEI
8.30 – 9.00

Înregistrarea participanţilor.

9.00 – 9.05

Av. Sergiu Bratu, decanul Baroului Giurgiu ‐ Alocuţiune introductivă.

9.05 – 10.05

Av. dr. Traian Briciu – Director al Institutului Naţional pentru Pregătirea şi
Perfecţionarea Avocaţilor.

10.05 – 11.05 Av. dr. Claudiu Constantin Dinu – lect. univ. la Facultatea de Drept a Universităţii
din Bucureşti.
11.05 – 11.15 Pauză de cafea.
11.15 –12.15

Bogdan Dumitrache – executor judecătoresc, formator INM, membru în Comisiile
de elaborare a proiectului NCC şi a NCPC.

12.15 – 13.15 Av. dr. Mircea Ursuţa – lect. univ. la Facultatea de Drept a Universităţii din Oradea,
membru în Comisia de elaborare a proiectului Legii de punere în aplicare a NCPC.
13.15 – 14.00 Pauză de masă.
14.00 – 15.00 Jud. dr. Mihail Udroiu – Tribunalul Bucureşti, formator INM, membru în Comisia de
redactare a noilor coduri: penal şi de procedură penală.
15.00 – 16.00 Av. dr. Petruţ Ciobanu – lect. univ. la Facultatea de Drept din cadrul Universităţii din
Bucureşti, lector INPPA la disciplinele Drept Penal şi Drept Procesual Penal, consilier
în cadrul Consiliului Baroului Bucureşti şi consilier în cadrul Consiliului UNBR.
16.00 – 17.00 Av. dr. Aurel Ciobanu, lect. univ. la Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti.

Conferinţa va avea un format dinamic, fiind abordate de către toţi speakerii probleme
punctuale ce au rezultat din aplicarea în practică a Noilor Coduri.
Având în vedere faptul că se doreşte a fi o conferinţă interactivă, rugăm toţi participanţii să
trimită orice problemă de drept, ce o doresc a fi supusă discuţiei în cadrul conferinţei, pe adresa de email
baroulgr@yahoo.com, până la data de 18.02.2015
Taxa de participare în valoare de 120 lei se va achita la secretariatul Baroului Giurgiu sau în
contul Baroului Giurgiu (RO94RNCB0145037301590001, CUI 4145861), deschis la BCR, Sucursala
Giurgiu.
Taxa de participare include mapa conferinţei, masa de prânz şi câte un exemplar al cărţilor
„Codul de procedura civila actualizat la 10 ianuarie 2015” şi „Noul Cod penal si Codul penal anterior.
Adnotari, situatii tranzitorii, noutati” (autor Mihai Adrian Hotca).
Pentru mai multe detalii – tel. 0246.211.107 sau e-mail: baroulgr@yahoo.com.

