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I N V I T A Ţ I E
Baroul Maramureş are onorarea de a vă invita la
Conferinţa cu tema

ÎNŢELEGEREA ŞI APLICAREA NOULUI COD DE
PROCEDURĂ CIVILĂ
Organizată de Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea
Avocaţilor (I.N.P.P.A.) ce se va desfăşura la Baia Mare în perioada 10 –
11.05.2013.
Prezenta conferinţă se adresează tuturor avocaţilor si reprezintă pregătire
profesională continuă a acestora.
Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor
(I.N.P.P.A.) acreditează participarea la această conferinţă cu ore de pregătire
continuă, eliberându-se în acest sens certificate de participare.
Inscrierile pentru participarea la conferinţă se pot face la Secretariatul
Baroului Maramureş, achitându-se totodată taxa de participare ce se va stabili in cel
mai scurt timp posibil pentru ca incercam obtinerea unor sume suplimentare din
sponsorizari in conditiile in costurile sunt determinate si de numarul participantilor.
Au dat curs solicitarilor noastre:
1.

Domnul prof. univ. dr.
Simion Barnutiu Sibiu,

IOAN LES – decanul Facultatii de drept ¨

2. Domnul av. dr. Traian Cornel Briciu – Director al Institutului
Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor, membru al Comisiei
de elaborare a legii de punere în aplicare a noului Cod de procedură civilă,
3 . Domnul av. dr. Claudiu Dinu – lector catedra de drept privat
-Facultatea de Drept a Universităţii Bucureşti, membru al Comisiei de
elaborare a legii de punere în aplicare a noului Cod de procedură civilă,
Domnul Tudor Chiuariu – doctorant al Facultatii de drept ¨Al. I.
Cuza¨ Iasi, senator si fost Ministru al Justitiei,
4.

5. Domnul dr. Liviu Zidaru - judecător la Tribunalul Bucureşti,
membru al Comisiei de elaborare a legii de punere în aplicare a noului Cod
de procedură civilă,
6. Domnul Bogdan Dumitrache - executor judecătoresc,
membru al Comisiei de elaborare a noului Cod de procedură civilă şi a legii
de aplicare a noului Cod de procedură civilă,
7. Domnul av. dr. Mircea Ursuţa, lector univ. dr. Universitatea din
Oradea, membru al Comisiei de elaborare a legii de aplicare a noului Cod de
procedură civilă,

Cu participarea domnului av. dr. Gheorghe Florea – Presedintele
Uniunii Barourilor din Romania
La conferinta vor fi invitati :
-magitratii Tribunalului Maramures (inclusiv ai judecatoriilor arondate);
- executori judecatoresti;
- notari;
- avocati din cadrul Barourilor Satu Mare, Salaj, Bistrita Nasaud;
- lichidatori.
Dezbaterile se vor contura pe aspectele judecatii in prima instanta,
precum si disertatii pe instiutia executarii silite sub noua reglementare.
Prezenta conferinta este prima parte a dezbaterilor pe noul cod de
procedura, urmand ca in a doua parte (din toamna acestui an) se se aiba
vedere caile de atac si probleme neatinse in aceasta conferinta si in raport
de judecata in prima instanta.
Aspectele privind medierea vor fi amanate ( tratate doar tangential )
avand in vedere probabilitatea amendarii art 61 ind. 1 din legea 192/2006,
pana la momentul august 2013.
Tematica va comunicata pana cel mai tarziu marti 16.04.2013, avand in
vedere ca la acest sfarsit de saptamana se vor definitiva temele dupa consultarile
ce vor avea loc la Bucuresti cu ocazia Conferintei din acest sfarsit de saptamana.
Pentru detalii suplimentare legate de participare şi tematica conferinţei vă
rugăm să luaţi legătura cu dl. Avocat Călin Herţa (0722.640.148) sau să consultaţi
site-ul Baroului Maramureş.
NOTĂ: Avându-se în vedere că invitaţia a fost lansată Barourilor
Maramureş, Barourilor Satu Mare şi Bistriţa Năsăud şi faptul că numărul de locuri
este limitat, vă rugăm a face înscrierile în cel mai scurt timp posibil.
Vor fi lansate invitatii de participare si unitatilor bancare cu solicitarea de a
sprijini financiar (sponsoriza evenimentul) si rog pe toti colegii de a face eforturi
similare pentru a ne reduce cat mai mult posibil contributia finaciara.

Un sprijin deosebit vine din partea Editurii ¨Universul juridic¨(editura cu
numarul cel mai mare de lucrari juridice din Romania) care va de plasa la Baia
Mare o ¨librarie ¨ ce va cuprinde atat cele mai noi aparitii cat si cele mai apreciate
lucrari.
DECAN,
Avocat Blăjan Ioan
Avocat coordonator responsabil cu
pregătirea profesională iniţială şi continuă
Avocat Călin Herţa

