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UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA 
Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor 

Bucureşti,  str. Vulturilor nr. 23, sector 3, Tel:  + 4021/320.03.08; /Fax: + 4021/330 1297  
www.inppa.ro  email:  office@inppa.ro 

 
Baroul Călăraşi  în colaborare cu  

Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor  
organizează conferinţa cu tema 

 

"Înțelegerea şi aplicarea noilor coduri fundamentale ale României" 

Se acordă 10 puncte de pregătire profesională continuă 
 

Hotel Hestia din Calarasi (Soseaua Chiciului nr.2A, JUD  Calarasi) 
 

PROGRAMUL CONFERINŢEI 
Sâmbătă, 24 septembrie  2016 

 
 
 
 

Secţiunea de drept civil/procesual civil 
 
09.00 – 9.30 – Înregistrarea participanţilor. 
 
9.30 – 12.30 – Dezbateri civil şi procedură civilă. 
 
12.30 – 13.30 – Pauză de masă 

Secţiunea de drept penal/procesual penal 
 
 
13.30 – 16.30 – Dezbateri penal şi procedură penală 
 
 

 
 
 

 
Prezentarea vorbitorilor: 

 
Civil şi procedură civilă: 

 Dl. av. dr. Traian Cornel BRICIU – prof.univ.dr. la Facultatea de Drept a Universităţii din Bucuresti, Vicepreşedinte U.N.B.R. 

 Dl. av. dr. Claudiu Constantin DINU – lect. univ. dr. la Facultatea de Drept a Universităţii din Bucuresti, lector INPPA, 
responsabil pregătire continuă INPPA – drept privat 

 Domnul Bogdan DUMITRACHE – executor judecătoresc, membru în comisia de elaborare a NCC, în comisia de elaborare a 
Legii de punere în aplicare a NCC şi în comisia de elaborare a Legii de punere în aplicare a NCPC, formator INM 
 
Penal şi procedură penală: 

 Dl. av. dr. Petruţ CIOBANU - Vicepreşedinte al U.N.B.R., – lect. univ. dr. la Facultatea de Drept a Universităţii din Bucuresti, 
lector INPPA, responsabil pregătire continuă INPPA – drept public 

 Dl. av. dr. Aurel CIOBANU- lect. univ. dr. la Facultatea de Drept a Universităţii din Bucuresti, lector INPPA 

 Dl. av. dr.  avocat Mihai Adrian HOTCA – prof. univ. dr. la Facultatea de Drept, Universitatea Nicolae Titulescu, formator 
INPPA 
 
Taxa de participare este de 150 de lei/persoană şi se achită în contul BAROULUI  CALARASI RO84RNCB0098037571690001 -
deschis la BCR Calarasi, CUI 4094006. Taxa  poate fi  achitata si la sediul Baroului Calarasi. 
 
Teme de dezbatare : (în actualizare) 
 
Pentru relații suplimentare la sediul Baroului Calarasi sau la telefon 0242312740 

http://www.inppa.ro/
mailto:office@inppa.ro
http://www.beckshop.ro/noul_cod_de_procedura_civila_si_legea_pentru_punerea_in_aplicare_actualizata_la_data_de_05_06_2012_cod_475-p6001.html

