UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
Institutul Naţional Pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor
Bucureşti, Calea Văcăreşti nr. 185, sector 4, Tel/Fax: + 4021/330.12.96; +
4021/330.12.97
www.inppa.ro email: office@inppa.ro

Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – INPPA
organizează conferinţa naţională cu tema

Cunoasterea, intelegerea si aplicarea
noilor coduri fundamentale ale Romaniei
( Noul Cod civil si Noul Cod de procedura civila )
Partener media: juridice.ro
Partener: Editura Universul Juridic.
Conferinţa va avea loc în zilele de 01 – 02 iulie 2011, la Baia Mare, şi este destinată
avocaţilor dar şi altor practicieni în domeniul juridic.
Conferinta se incadreaza in programul de perfectionare continua a avocatilor, aprobat in
cadrul Congresului Avocatilor din 10-11 iunie 2011 la Bucuresti. Institutul Naţional pentru
Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor acreditează participarea la această conferinţă cu
15 ore de pregătire profesională continuă. Se vor elibera certificate de participare.
Programul conferintei:
Ziua de 01 iulie 2011
Ora 12,00 – 12,30
Deschiderea conferintei.
Ora 12,30 – 14,30
Competenta de judecata. Cercetarea procesului in Noul Cod de procedura civila.
Competenta instantelor in Noul Cod de procedura civila.
Resistematizarea etapelor procesului civil - etapa scrisă, cercetarea procesului şi
dezbaterea în fond a procesului; cercetarea procesului si imperativul solutionarii cauzelor
intr-un termen optim si previzibil ( metode de realizare a obiectivului reducerii duratei
procesului si incadrarii acestuia intr-o limita previzibila de timp ); materia probelor;
exceptii si incidente procedurale ( contestatia privind tergiversarea procesului ).

Tema va fi sustinuta de lector.univ.dr. Traian C. Briciu, Facultatea de Drept –
Universitatea din Bucuresti si asit.univ.dr. Claudiu Dinu, Facultatea de Drept
Universitatea din Bucuresti ( consilier de stat ).
Ora 14,30 – 15,00
Pauza
Ora 15,00 – 17,00
Continuare dezbaterilor cu privire la Cercetarea procesului in Noul Cod de
procedura civila.
Tema va fi sustinuta de lector.univ.dr. Traian C. Briciu, Facultatea de Drept –
Universitatea din Bucuresti si asit.univ.dr. Claudiu Dinu, Facultatea de Drept
Universitatea din Bucuresti ( consilier de stat ).
Concluzii.
***
Ziua de 02 iulie 2011
Ora 10,00 – 12,30
Sistemul cailor de atac in Noul Cod de procedura civila.
Apelul. Recursul. Constestatia in anulare. Revizuirea. Hotararea prealabila pentru
dezlegarea unei probleme de drept.
Tema va fi sustinuta de dr.Mircea Ursuta, cadru didactic la Facultatea de Drept a
Universităţii din Oradea, membru al comisiei de elaborare a Legii pentru punerea in
aplicare a Codului de procedura civila ).
Ora 12,30 – 13, 00
Pauza.
Ora 13,00 – 15,30.
Procedurile speciale in Noul Cod de procedura civila.
Masurile asiguratorii; ordonanta presedintiala; evacuarea din imobilele deţinute sau
ocupate fără drept, procedura privitoare la înscrierea drepturilor dobândite în temeiul
uzucapiunii; procedura cu privire la cererile de valoare redusă; procedura punerii sub
interdicţie, divorţul, procedura de declarare a morţii şi ordonanţa de plată; procedura
cauţiunii judiciare.
Tema va fi sustinuta de asist.univ.dr. Claudiu Dinu, Facultatea de Drept –
Universitatea din Bucuresti ( consilier de stat ).
Ora 15,30 – 16,30
Concluzii finale.

