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"
Ateneul Nicolae Bălănescu, Str. Episcopiei, nr. 21, Giurgiu
Se acordă 10 puncte de pregătire profesională continuă

PROGRAMUL CONFERINŢEI
Sâmbătă, 10 octombrie 2015
08.30 –
09.00
09.00 ‐ 12.00

Înregistrarea participanţilor

12.00 – 13.00

Pauză

13.00 –16.00

Dezbateri drept penal şi drept procesua penal

Dezbateri drept civil şi drept procesual civil

La dezbateri vor participa conf. univ. dr. avocat Traian Briciu ‐ Facultatea de
Drept, Universitatea Bucureşti, Vicepreşedinte UNBR şi director INPPA, lect.
univ. dr. avocat Claudiu Constantin Dinu ‐ Facultatea de Drept, Universitatea
din Bucureşti, formator şi responsabil pregătire continuă INPPA ‐ drept privat,
Bogdan Dumitrache ‐ executor judecătoresc, prof. univ. dr. avocat Mihai
Adrian Hotca ‐ Facultatea de Drept, Universitatea Nicolae Titulescu, formator
INPPA
Taxa este de 120 lei si se achită la casieria baroului Giurgiu. Pentru informaţii suplimentare,
vă rugăm să contactaţi secretariatul baroului la numerele de telefon 0246.211.107 şi
0724.674.591.
UPDATE: teme care vor fi dezbătute în cadrul conferinţei

1. Contestaţia la executare (poprirea).
2. Recurs – calitatea părţilor raportat la reformularea căii de atac a apelului.
3. Invocarea clauzelor abuzive în contestaţia la executare. Probleme privind timbrajul.
(Practica CEDO raportat la practica instanţelor naţionale).

1

4. Autoritatea de lucru judecat a unei hotărâri pronunţate de instanţa penală prin
care este anulat un act de vânzare. Opozabilitatea hotărârii penale , de anulare a unui
act de vânzare , terţului dobânditor, de bună credinţă.
5. De când începe să curgă termenul de prescripţie pentru acţiunea revocatorie
pentru creditor conform art. 1564 Noul cod civil ( a se avea în vedere faptul că
discutăm despre un creditor ipotecar şi despre un fidejusor care se obliga să nu îşi
diminueze patrimoniul. Cu toate acestea, el îşi înstrăinează toate bunurile imobile
care nu erau afectate de nicio sarcină). Termenul de 1 an începe să curgă de la data
notării înstrăinării efective sau de la data la care creditorul efectiv află din executarea
silită despre aceste înstrăinări?
6. Efectele unei decizii pronunţate de ICCJ prin care se respinge pronunţarea unei
hotărâri prealabile pe motivul că practica ICCJ este constantă într‐un sens nefiind o
chestiune nouă. Sunt ţinute instanţele de considerentele unei asemenea hotărâri?
7. Sechestrul asigurător dispus în procesele penale ‐ efectele acestuia în procesele
civile şi în executările silite civile
8. Cauzele justificative şi cauzele de neimputabilitate.
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