Invitatie la conferinta cu tema "Intelegerea si aplicarea noului cod penal si a noului
cod de procedura penala"

15 februarie 2014
În ziua de sâmbătă, 15 februarie, Ateneul "Nicolae Bălănescu" din Giurgiu (Str.
Portului nr. 21) va găzdui conferinţa cu tema "Înţelegerea şi aplicarea noului cod
penal şi a noului cod de procedură penală". Evenimentul este organizat de Institutul
Naţional de Pregătire şi Perfecţionare a Avocaţilor şi de Baroul Giurgiu, în
parteneriat cu Editura Universul Juridic.
Programul conferinţei:
9:00 – 9:30 – Înscrierea participanţilor.
9:30 – 9:35 – Av. Sergiu Bratu, decanul Baroului Giurgiu - Alocuţiune introductivă;
9:35 – 10:30 – Dr. Mihail Udroiu, Judecător la Tribunalul Bucureşti, formator INM,
membru în Comisia de redactare a noilor coduri: penal şi de procedură penală –
"Legalitatea şi loialitatea obţinerii probelor".
10:30 – 11:30 – Conf. univ. dr. Constantin Duvac, Universitatea Româno-Americană
– Facultatea de Drept; cercetător asociat al Academiei Române – Institutul de
Cercetări Juridice "Acad. Andrei Rădulescu"; redactor-şef al Revistei de drept penal
– "Aplicarea legii penale în timp în raport cu noua legislaţie penală".
11:30 – 12:30 – Pauză de masă.
12:30 – 13:30 – Conf. univ. dr. Constantin Duvac, Universitatea Româno-Americană
– Facultatea de Drept; cercetător asociat al Academiei Române – Institutul de
Cercetări Juridice "Acad. Andrei Rădulescu"; redactor-şef al Revistei de drept penal
– "Reflecţii asupra infracţiunilor de corupţie şi de serviciu în noua legislaţie penală".
13:30 – 14:30 – Lect. univ. dr. Petruţ Ciobanu, Facultatea de Drept din cadrul
Universităţii din Bucureşti – "Expertiza şi constatarea tehnico-ştiinţifică în noul Cod
de procedură penală".
Se vor acorda 10 ore de pregătire profesională continuă, iar taxa de participare în
valoare de 150 lei se va achita la secretariatul Baroului Giurgiu sau în contul
Baroului Giurgiu (RO94RNCB0145037301590001, CUI 4145861), deschis la BCR,
Sucursala Giurgiu.
Pentru mai multe detalii – tel. 0246.211.107 sau e-mail: baroulgr@yahoo.com.

