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Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor 
anunţă organizarea conferinţei cu tema 

 

"Înţelegerea şi aplicarea Noului Cod de procedură civilă" 
 

Conferinţa va avea loc la Hotel Marriott din Bucureşti, Sala Grand Ballroom, etaj 1, în zilele de:  
 

VINERI, 12 APRILIE 2013 ŞI 
SÂMBĂTĂ, 13 APRILIE 2013 

 

Conferinţa va avea ca punct de început expunerea dlui prof. univ. dr. Viorel Mihai Ciobanu, 
preşedintele Comisiei de elaborare a noului Cod de procedură civilă. 
 

La Conferinţă vor participa şi alţi membri ai Comisiei dar şi reputaţi specialişti în domeniu:  
 
- Domnul prof. univ. dr.  Viorel Mihai Ciobanu - preşedintele Comisiei de elaborare a Codului de 
procedura civilă; 
- Domnul prof. univ. dr. Ion Deleanu - Facultatea de Drept a Universităţii Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca; 
- Domnul prof. univ. dr. Gabriel Boroi - Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti; 
- Domnul Valentin Mitea - Preşedintele Curţii de Apel Cluj;  
- Doamna Laura Andrei - Preşedintele Tribunalului Bucureşti;  
- Domnul Liviu Zidaru - judecător la Tribunalul Bucureşti, membru al Comisiei de elaborare a legii de 
punere în aplicare a noului Cod de procedură civilă; 
- Domnul Claudiu Dinu - Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti; 
- 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;  
- Domnul av. dr. Traian Cornel Briciu – Director al Institutului Naţional pentru Pregătirea şi 
Perfecţionarea Avocaţilor;  
 

Se acordă 15  ore de pregătire profesională continuă. 
 
Temele conferinţei, ordinea intervenţiilor şi pauzele vor fi anunţate în programul extins, ce va fi 
comunicat în mapa  conferinţei. 
 
Până la data de 05 aprilie 2013, persoanele interesate vor avea posibilitatea să transmită, prin email 
(conferinte@inppa.ro) solicitări cu privire la clarificarea, în cadrul conferinţei, dincolo de tematica ce 
urmează a fi anunţată, a unor subiecte de interes.  
 
Taxa de participare este de 400 lei şi se plăteşte în contul I.N.P.P.A . RO56RNCB0082044172480001, 
deschis la B.C.R., Sucursala Unirea. Participanţii care se înscriu până la data de 29 martie 2013 
beneficiază de o reducere de 50 de lei.  
Înscrierile pentru conferinţă se pot face prin completarea formularului ataşat care urmează a fi 
transmis -  însoţit de dovada plăţii taxei de înregistrare - la sediul I.N.P.P.A. din str. Vulturilor nr. 23, 
sector 3, fie personal, fie prin email la conferinte@inppa.ro, fie prin fax la nr. 021/3301297. 
Înregistrarea va fi confirmată numai după transmiterea, prin email (conferinte@inppa.ro) a dovezii de 
plată a taxei. Pentru detalii suplimentare vă rugăm să luaţi legătura cu secretariatul I.N.P.P.A., la 
numerele de telefon 021/3200308, 0721.792.564. 


