Institutul National de Pregatire si Perfectionare a Avocatilor
BAROUL VÂLCEA
in colaborare cu
B A R O U L A R G E S si B A R O U L O L T
organizeaza
CONFERINTA
PROBLEME DE DREPT CIVIL SI DE PROCEDURA CIVILA
IN REGLEMENTAREA NOILOR CODURI.
ANALIZA SI SOLUTII
23.02.2013, Baile Olanesti, Palatul Baile Olanesti, orele 10-17
Vor prezenta expuneri:


Prof.univ. dr. Corneliu BÎRSAN – Profesor emerit la Facultăţii de Drept a Universităţii din
Bucureşti, judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului - Probleme privitoare la
procedura în fata CEDO



Prof.univ.dr. Gabriel BOROI - rectorul Universităţii Nicolae Titulescu din Bucureşti, formator
INM, membru al Comisiei de redactare a noului Cod de procedura civila şi a legii de punere în
aplicare - Analiza unor dispoziţii privind acţiunea în revendicare şi accesiunea imobiliară
artificală



Prof.univ.dr. Ligia CATUNA - Facultatea de Drept a Universităţii de Vest din Timişoara,
avocat, lector INPPA- Interpretarea unor noţiuni din noul Cod de procedură civilă



Prof.univ.dr. Gabriel BOROI - rectorul Universităţii Nicolae Titulescu din Bucureşti, formator
INM, membru al Comisiei de redactare a noului Cod de procedura civila şi a legii de punere în
aplicare - Analiza unor dispoziţii privind competenţa şi participanţii în noul Cod de procedură
civilă



Bogdan DUMITRACHE - membru al comisiei de redactare a Noului Cod civil si a legii de
punere in aplicare, formator INM, executor judecatoresc - Ipoteca imobiliară – regina
garanţiilor şi în noile coduri?



Monica LIVESCU - lector INPPA, decan Baroul Valcea - Puterea probatorie a actelor
intocmite de avocat in raport de art.44 alin.2 din legea 51/1995 si reglementarea inscrisului
autentic in Noul Cod de Procedura civila

Moderator: Monica LIVESCU

-

In cadrul conferintei :
Lansarea ultimilor aparitii editoriale ale Editurii Hamangiu:
„Drept civil. Drepturile reale principale în reglementarea noului Cod civil” - prof.univ.dr. Corneliu Birsan
„Curs de drept civil.Drepturile reale principale” - prof.univ.dr. Gabriel Boroi.

Participantii vor primi cadou din partea editurii Hamangiu
« Noul Cod de procedura civila si Codul anterior – prezentare comparativa »
Stand cu cele mai noi cărţi din domeniul juridic şi reduceri speciale pentru ziua conferinţei.
Parteneri:
Editura Hamangiu, Juridice.ro, Societatea de Stiinte Juridice, Centrul de Studii si Cercetari Juridice
Se vor elibera certificate de participare cu atestarea numarului de 10 puncte de pregatire profesionala
acordate de INPPA.
Taxă de participare include participarea la eveniment, mapa evenimentului, masa de prânz şi pauza de
cafea.
Avocatii membri ai barourilor organizatoare se pot adresa si secretariatelor acestora.

