UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
InstitutulNaţional PentruPregătireaşi PerfecţionareaAvocaţilor
Bucureşti, C alea Văcăreşti nr. 185, sector 4, T el/Fax: + 4021/330.12.96; + 4021/330.12.97
www.inppa.ro email: office@inppa.ro

InstitutulNaţional pentruPregătireaşi PerfecţionareaAvocaţilor – INPPA
În conlucrarecu Baroul Maramures
organizeazăconferinţanaţionalăcu tema

MICA REFORMĂ
Legeanr.202/2010privind unele măsuri pentruaccelerareasoluţionării proceselor.
Expuneri. Problemepractice generatede aplicareanoilor dispoziţii legale.

Conferinţa va avea loc în zilele de 14 - 15 mai 2011, la Baia Mare, şi este destinată avocaţilor dar şi altor
practicieni în domeniul juridic.

Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor acreditează participarea la această conferinţă cu
15 ore de pregătireprofesionalăcontinuă. Se vor elibera certificate de participare.

Programulconferinţei

Ziua de 14 mai

Ora 9,30– 10,00
Deschidereaconferinţei.

Ora 10.00– 12,00
Dreptpenal şi procedurăpenală (expunerea principalelor probleme ridicate de Legea nr.202/2010).

Ora 12,00– 12,30
Pauză

Ora 12,30– 14,00
Dreptpenal şi procedurăpenală.Întrebări. Dezbateri generate de problemele ridicate de participanţi.

La dezbateri vor participa prof. univ. dr. Anastasiu Crişu (lector INPPA) şi lect. univ. dr. Aurel Ciobanu
(lectorINPPA).

Ziua de 15 mai

Ora 10,00– 12,00
Proceduracivilă. Modificări aduse Codului de procedurăcivilă şi legislaţieiconexe.

(competenţa materială, strămutare, conţinutul cererii adresate instanţei şi conţinutul întâmpinării, comunicarea
actelor procedurale, rolul activ al judecătorului, termene scurte, expertiza judiciară, hotărâri nesupuse apelului,
soluţiile în apel, hotărâri nesupuse recursului, motivele de recurs, casarea cu trimitere, recursul în interesul legii,
încuviinţarea executării silite, contestaţia la executare, procedura divorţului, medierea în litigii comerciale).

Ora 12,00– 12,30
Pauză

Ora 12,30– 14,00
Procedura civilă. Probleme practice generate de aplicarea noilor dispoziţii legale. Întrebări. Dezbateri generate de
problemele ridicate de participanţi.

La dezbaterivor participa: av. dr. Traian Briciu, consilier de stat Claudiu Dinu, av. dr. Radu Popescu
(lectorINPPA).

Concluzii.

Înscrierile pentruconferinţăse vor face la secretariatulBaroului Maramures.Taxa de participareeste de
100lei. Pentrudetalii suplimentarevă rugămsă luaţi legăturacu secretariatulBaroului Maramures(tel
0262/223336).

Locul desfăşurării conferinţeiva fi anunţatcu cel puţin 5 zile înainteprin grija INPPA şi a Baroului
Maramures.

